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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ومف سيئات 
أعمالنا ، مف ييده اهلل فال مؿ لو ، ومف يضمؿ فال ىادي لو ، وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 

. شريؾ ، وأف محمدًا عبده ورسولو وبعد 

 فإف السنة النبوية قد تعرضت لمتشويو والتشويش في مرحمة مبكرة تزامنت مع ظيور 
الفرؽ وتبمور مقوالتيا ، ولعؿ النظر في خبر عائشة رضي اهلل عنيا في الصحاح  يجمي شيئًا 

. مف ذلؾ

 وكانت االنتقادات والشبيات سابقًا تستيدؼ السنة برمتيا بيدؼ عدـ االعتماد عمييا ، 
ونزع الثقة منيا ، وندر أف يمر عصر مف العصور إال ويظير مف يطعف في السنة ويدعو لعدـ 

أألخذ بيا ، ولكف تمر األياـ فينتيي الطاعنوف وتبقى السنة ، بؿ وتزداد في نفوس حاممييا 
. ومحبييا رسوخًا وتعمقًا 

 وقد اتخذت حمالت التشويو والتشويش عدة صور وأشكاؿ ابتداًء مف نبذ السنة بالكمية 
والدعوة لطرحيا وعدـ االعتماد عمييا ، إلى الدعوة بنبذ اآلحاد منيا وعدـ قبولو في العقائد 

واألحكاـ ، إلى التشكيؾ بعدة مف كبار الرواة الذيف قامت السنة عمى عواتقيـ كأبي ىريرة ومحمد 
يصاليا لنا بيذه  بف شياب الزىري ، إلى التشكيؾ ببعض إجراءات أىؿ السنة في تنقية السنة وا 

. الحالة 

 ومف األمور والطرؽ التي سمكيا الشانئوف لمطعف في السنة النبوية الطعف في أوثؽ 
مصادرىا وأصح كتبيا وأعني بذلؾ الصحيحيف ، ألف نزع الثقة بالصحيحيف نزع لمثقة ببقية 
الكتب ، ألنو لو تـ إسقاط الصحيحيف ونزع الثقة بيما فاألمر في سواىما أيسر وأسيؿ ، لذا 

،  ((انتقادات الشيعة المعاصريف لمصحيحيف وقيمتيا العممية   ))رأيت أف أتناوؿ في بحثي ىذا 
وذلؾ ألجمي ىذا النوع مف االنتقادات ، وألبيف القيمة العممية ليذه االنتقادات وىؿ ىي مبنية عمى 

أسس سميمة أـ أنيا مجرد طرح عشوائي واستكثار مف الطعوف بغض النظر عف صحتيا أو 
 .عمميتيا 
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:    ولقد اخترت المعاصريف مف الشيعة لألسباب التالية 

. ألف الشيعة المعاصريف قد استوعبوا انتقادات وشبيات أسالفيـ وزادوا عمييا : أواًل 

ألف ىذا الزمف شيد ثورة إعالمية أتاحت لكثيريف ممف كانوا يخفوف آراءىـ أف : ثانيًا 
ينشروىا ويبثوىا مف خالؿ األنترنت ، إما مف خالؿ مواقع عامة ، أو مواقع خاصة بيـ ، ولـ 
يعد ىناؾ ما يقاؿ لو المحرمات ، وما كانت دور النشر ترفضو لعدـ جدواه االقتصادية ، أو 

خوفًا مف ردات فعؿ الناس ، نجده معدومًا في ىذه النافذة ، فأصبح ُينشر منيا كؿ ما ىب ودب 
  .

لقد تآكمت وذابت كثير مف احتياطات القـو وتحفظاتيـ ، ال ألنيـ يرفوف ىذه : ثالثًا 
اآلراء ، ولكف ألف كثيرًا مف الحواجز التي كانت تمنعيـ مف الصدح بعقائدىـ وآرائيـ قد انتيت ، 

وذلؾ بقياـ أكثر مف كياف شيعي مف دوؿ وتجمعات كإيراف والعراؽ وباكستاف إلى حد ما ، 
وتجمعاتيـ في لبناف والبحريف وأفغانستاف وغير ذلؾ مما يؤشر كمو عمى ذوباف ىذه الخشية التي 

. كانوا يراعونيا خوفًا وتقية ، وألنيـ يروف أنيـ أصبحوا في عيد الظيور 

إف ىذه الفئة ىي أوؿ مف وجو انتقادات لمسنة قديمًا ، ودعموا وآزروا كؿ مف : رابعًا 
طعف بالسنة أو شكؾ بيا كأبي رية صاحب األضواء ، بؿ لقد كانت آراؤىـ وبحوثيـ ىي المادة 
الخصبة لمنقدة ، وليذا لـ يدخروا جيدًا في الترويج ليذه االنتقادات بحجة أنيا صادرة عف بعض 

بؿ نجدىـ قد زادوا عمييا ، بؿ لقد ركزوا جيدىـ لنقد الصحيحيف ورواياتيـ ألف !! أىؿ السنة 
. إسقاط الصحيحيف ىو إسقاط لمسنة 

.  وليذا رأيت أف أركز عمى ىذه االنتقادات وبياف قيمتيا العممية 

: وقد جعمت ىذا البحث في تمييد وثالثة مباحث عمى النحو التالي 

. طبيعة انتقادات الشيعة المعاصريف لمصحيحيف ، ومنشؤىا ، ودوافعيا : المبحث األول 

. نقد الشيعة المعاصريف ألسانيد الصحيحيف : المبحث الثاني 

. نقد المتوف في الصحيحيف : المبحث الثالث 
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ؿ عمى جزئياتو  .  وفي كؿ مبحث ثالثة مطالب تفصّْ

وىذا أواف الشروع في المقصود  

. الحديث وكتبو عند الشيعة اإلمامية:  تمييد 

 إلى موقؼ الشيعة مف السنة (1)((التعارض في الحديث  ))لقد تعرضت في كتابي  
بعجالة ودورىـ في التعارض ، وكاف مما كتبتو بأف الشيعة يكتفوف بأف يرفع أحد األئمة الحديث 
إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ ، بؿ يكفي عندىـ أف ُيعزى الحديث إلى أحد مف األئمة ، وقد 

حديثي حديث أبي، وحديث : عف أبي عبد اهلل  يقوؿ )) : (2)روى الكميني مصداؽ ىذا في كتابو 
أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسيف، وحديث الحسيف حديث الحسف، وحديث الحسف 
حديث أمير المؤمنيف عميو السالـ وحديث أمير المؤمنيف حديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو 

( . (وحديث رسوؿ اهلل قوؿ اهلل عز وجؿ 

 فعمى ىذا ما يرفعو األئمة عندىـ إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ ، أو ما يقولو األئمة 
وىذا ما أكده !! مف قوليـ ، ىو قوؿ اهلل وقوؿ رسولو ، وبيذا يأخذ أعمى مراتب الصحة 

عميو )فعمى ىذا يجوز مف سمع حديثا عف أبي عبد اهلل  : ))(3) شرحو عمى الكافيالمازنداني في 
: قاؿ اهلل تعالى ؟ قمت: أف يرويو عف أبيو، أو عف أحد مف أجداده، بؿ يجوز أف يقوؿ (السالـ

نعـ، يستفاد مما ذكر سابقا مف رواية أبي بصير . ىذا حكـ آخر غير مستفاد مف ىذا الحديث
(( .  أولويتوجواز ذلؾ بؿ  (عميو السالـ)ورواية جميؿ عف أبي عبد اهلل 

:   أما عف كتبيـ في مجاؿ الرواية فيي أربعة لممجمديف الثالثة  عمى النحو التالي 

"  الكافي " صاحب كتاب ( ىػ 329ت  )محمد بف يعقوب الكميني - 1 

تيذيب "صاحب كتابي  ( ىػ 360ت  )محمد بف الحسف الطوسي، أبو جعفر - 2
. فيما اختمؼ مف األخبار " االستبصار" و" األحكاـ

                                                           
 . ـ 2008/ ىػ 1428الرياض ، ط األولى –  ، مكتبة العبيكاف 67 – 63 ص(1)
 .بيروت – عمي أكبر الغفاري ، ط الرابعة ، دار التعارؼ : ، عمؽ عميو  .1/53:  الكافي (2)
  ،   226 -  225/ 2:  شرح أصوؿ الكافي (3)
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صاحب  ( ىػ 381ت  )" الشيخ الصدوؽ " محمد بف بابويو القمي، الممقب ب - 3
" مف ال يحضره الفقيو " كتاب 

 وىذه الكتب األربعة يراىا بعض الشيعة مف أصح الكتب وأوثؽ المراجع ، وأف كؿ ما 
وأحسف ما جمع منيا  )) : (1)عبد الحسيف شرؼ الديف الموسوي قاؿ!! فييا صحيح ، بمو متواتر 

ىي مرجع اإلمامية في أصوليـ وفروعيـ مف الصدر األوؿ إلى ىذا الزماف  الكتب األربعة ، التي
وىي متواترة ومضامينيا والتيذيب ، واالستبصار ، ومف ال يحضره الفقيو ،  الكافي ،: وىي 

( .  (والكافي أقدميا وأعظميا وأحسنيا وأتقنيا  مقطوع بصحتيا

 إفَّ كوف مجموع ما بيف دفتي كؿ واحد مف الكتب األربعة مف  : ))(2) وقاؿ الممقاني
حيث المجموع متواترًا مما ال يعتريو شؾ وال شبية، بؿ ىي عند التأمؿ فوؽ حد التواتر، ولكف 
ىؿ ىي متواترة بالنسبة إلى خصوص كؿ حديث وبعبارة أخرى ىؿ كؿ حديث وكممة بجميع 

حركاتيا وسكناتيا اإلعرابية والبنائية، وبيذا الترتيب لمكممات والحروؼ عمى القطع أـ ال؟ 
فالمعروؼ بيف أصحابنا المجتيديف الثاني كما ىو قضية عدىا أخبار آحاد، واعتبارىـ صحة 
سندىا أو ما يقـو مقاـ الصحة، وجؿ اإلخبار عمى األوؿ كما يقتضيو قوليـ بوجوب العمؿ 

 ((!! بالعمـ، وأنيا قطعية الصدور

إف )) : (3)، يقوؿ مرتضى العسكري ولكف ىذا الرأي يخالفيـ فيو آخروف إلى حد المفارقة 
الكافي والفقيو واالستبصار والتيذيب، : مدرسة أىؿ البيت لـ تعتبر جميع أحاديث الكتب األربعة

ف أقدـ  صحيحة كما ىو الشأف لدى مدرسة الخمفاء بالنسبة إلى صحيحي مسمـ والبخاري، وا 
الكتب األربعة زمانا وأنبييا ذكرا وأكثرىا شيرة ىو كتاب الكافي لمشيخ الكميني، وقد ذكر 

المحدثوف بمدرسة أىؿ البيت أف فييا خمسة وثمانيف وأربعمائة وتسعة آالؼ حديث ضعيؼ مف 
ذا رجعت إلى شرح الكافي المسمى بمرآة العقوؿ وجدت مؤلفو 16121مجموع   حديث، وا 

يذكر لؾ في تقييمو أحاديث الكافي ضعؼ ما يراه منيا - أحد كبار عمماء الحديث - المجمسي 
. ضعيفًا، وصحة ما يرى منيا صحيحًا، ووثاقة ما يرى منيا موثقا أو قويا باصطالح أىؿ البيت

                                                           
  . مطبوعات النجاح بالقاىرة : طبعة   ( 110 ) ، مراجعة رقـ 370المراجعات ص  (1)
  .( ى1349ط ) 1/183:  تنقيح المقاؿ(2)
ـ 1990/ىػ1410حارة حريؾ -  مؤسسة النعماف لمطباعة والنشر والتوزيع بيروت 2/282: معالـ المدرستيف (3)
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 حديثًا مف أحاديث 16121وقد ألؼ أحد الباحثيف في عصرنا صحيح الكافي اعتبر مف مجموع 
 .  (( حديثا منيا لـ يراىا حسب اجتياده صحيحة 11693 حديثا صحيحا وترؾ 3328الكافي 

فالكافي مع أنو كاف مف أوثؽ المجاميع في الحديث منذ  )): (1)وقاؿ ىاشـ معروؼ الجسيني 
تأليفو إلى عصر العالمة الحمي وأستاذه أحمد بف طاووس أكثر مف ثالثة قروف مف الزمف ، مع 
أنو كاف بيذه المنزلة عند المتقدميف، فإف جماعة منيـ كالمفيد وابف إدريس، وابف زىرة، والصدوؽ 
لـ يثقوا بكؿ مروياتو ، ووصفوا بعضيا بالضعؼ كغيرىا مف المرويات التي لـ تتوفر فييا شروط 

ومف ذلؾ تبيف أف المتقدميف لـ يجمعوا عمى االعتماد عمى جميع مروياتو . االعتماد عمى الرواية
( . (جممة وتفصياًل 

والشيء الطبيعي أف تتضاءؿ تمؾ الثقة التي كانت لمكافي عمى مرور  )): (2)وقاؿ أيضًا 
وبيف الطبقات التي توالت مع الزمف، وبمجيء دور  (ع)الزمف بسبب بعد المسافة بيف األئمة 

العالمة الحمي انفتح باب التشكيؾ في تمؾ المرويات عمى مصراعيو بعد أف صنؼ الحديث إلى 
األصناؼ األربعة، فتحرر العمماء مف تقميد المتقدميف فيما يعود إلى الحديث، وعرضوا مرويات 

الكافي وغيره، عمى أصوؿ عمـ الدراية وقواعده، فما كاف منيا مستوفيا لمشروط المقررة أقروا 
وعمى ىذا األساس توزعت . العمؿ بو واالعتماد عميو، وردوا ما لـ تتوفر فيو الشروط المطموبة

. أحاديث الكافي التي بمغت ستة عشر ألؼ حديث ومائة وتسعة وتسعيف حديثا عمى النحو التالي
وأربعة وأربعوف حديثا، والموثؽ  الصحيح منيا خمسة آالؼ واثناف وسبعوف حديثا، والحسف مائة

ألؼ ومائة وثمانية وعشروف حديثا، والقوي ثالثمائة وحديثاف ، والضعيؼ تسعة آالؼ وأربعمائة 
 (( . وخمسة وثمانوف حديثا

وىذا اإلحصاء مأخوذ مف عمؿ المجمسي في مرآة الغقوؿ ، وىو أخؼ الكتب وأكثرىا 
أما البيبودي في صحيح !! ومع ذلؾ فقد ضعؼ ثمثي كتاب الكافي !! تساىاًل في التصحيح 

. وأيده آخروف في ىذا !!  رواية أي قرابة ثالثة أرباع الكتاب 12000الكافي فقد ضعؼ قرابة 

                                                           

لبناف ، الطبعة الثانية مزيدة - بيروت . دار التعارؼ لممطبوعات ، 134:  دراسات في الحديث والمحدثيف (1)
 .  ـ 1978-  ىػ 1398ومنقحة 

  137 – 136ص:   المصدر السابؽ (2)
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وىذا العدد مف المرويات الضعيفة عندىـ لـ يقنع آخريف فقد قاـ آية اهلل البرقعي : قمت 
في كتابو كسر الصنـ بتتبع الروايات التي صحييا المجمسي فمـ يكد يصحح منيا إال أقؿ القميؿ  

 !!

وىذا التمييد المقصود منو أف أبيف درجة مروياتيـ حسب اعترافاتيـ ودراساتيـ ، ألف  
ىذا األمر وىو شعور كثير مف المعاصريف بضعؼ أصوليـ ، بؿ أكثرىا ثقة جعميـ يتجيوف 
بالنقد لكتب أىؿ السنة ليبينوا أننا في الضعؼ سواء ، وأنو ال أحد أفضؿ مف أحد ، ولو كاف 

 .بالزور واالختالؽ 

أما عمـ الحديث ومصطمحات الصحة والضعؼ ، فشأنيـ فييا أسوأ بكثير مف حاليـ بالرواية 
وكتبيا ، ألف الشيعة يعترفوف بأف ىذه المصطمحات الصحيح والموثؽ والمرسؿ والضعيؼ لـ تكف 

 )): كما ألمح قبؿ قميؿ الحسيني في النقؿ السابؽ عنو حيث قاؿ !! معروفة قبؿ عصر العاّلمة 
وبمجيء دور العالمة الحمي انفتح باب التشكيؾ في تمؾ المرويات عمى مصراعيو بعد أف صنؼ 

وىو مف )أف ىذا االصطالح "وىذا معمـو عندىـ ومتداوؿ ( . (الحديث إلى األصناؼ األربعة، 
: وسائؿ الشيعة" ]مستحدث في زمف العالمة (تقسيـ الحديث عندىـ إلى صحيح وموثؽ وضعيؼ

. [.المقدمة الثانية/ الوافي/ الكاشاني: ، وانظر20/102

وقد كاف التأليؼ في أصوؿ الحديث : ))(1)اما أصوؿ الحديث فقد قاؿ الدكتور ناصر القفاري
المقتوؿ )وعمومو معدومًا عندىـ حتى ظير زيف الديف العاممي ، الممقب عندىـ بالشييد الثاني 

.  وىذا ما تعترؼ بو كتب الشيعة نفسيا( ى965سنة 

ومف المعمومات التي ال يشؾ فييا أحد أنو لـ يصنؼ في دراية الحديث مف  )): وقاؿ الحائري
نما ىو مف عموـ العامة  .  ((عممائنا قبؿ الشييد الثاني وا 

ىذه لمحة خاطفة عف الحديث وعمومو يتبيف مف خالليا مكانة الحديث وعمومو عند الشيعة 
نما  اإلثنى عشرية ، وكيؼ أف ىذا العمـ لـ يكف مف عموميـ ، ولـ ييتموا أو يعتنوا بو ، وا 

اضطروا إليو اضطرارًا ، فتقسيـ الحديث لـ يكف إال في القرف الثامف اليجري عمى يد ابف المطير 

                                                           
ـ ، نقاًل 1994- ىػ 1415 دوف ذكر دار النشر ، ط الثانية 1/370:  أصوؿ مذىب الشيعة اإلثنى عشرية (1)

 .2/344: الكنى واأللقاب/ القمي: عف 
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وليذا !! وشيخو ابف طاووس ، أما أوؿ تأليؼ فقد كاف في زمف الشييد الثاني في القرف العاشر 
ال يمكف لقوـ ىذه مكانة الحديث عندىـ ، وىذا قصارى عمميـ واىتماميـ أف ُينصبوا أنفسيـ 

. حكامًا عمى السنة والصحيحيف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول 

 . طبيعة انتقادات الشيعة المعاصرين لمصحيحين ، ومنشؤىا ، وأىدافيا ودوافعيا 
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. طبيعة انتقادات الشيعة المعاصريف لمصحيحيف : المطمب األول  

وأعني بطبيعة االنتقادات أي الوعاء الذي احتضف انتقاداتيـ وعرفنا ىذه االنتقادات مف 
. خاللو ، والنظر ىؿ ىذه االنتقادات كانت عابرة أـ ممنيجة ومف خالؿ كتب ومصنفات 

إف الناظر النتقادات الشيعة المعاصريف مف الشيعة يجدىا قد تمثمت في كتب مختصة ، 
....... أو بإشارات في كتب أخرى ، أو بتخصيص في كتب أخذت 

: ومف الكتب التي محضت لنقد الصحيحيف أو أحدىما ىو التالي 

وىذا الكتاب مف بداية الكتب في ىذا العصر . لنقد الصراح لمبخاري وصحيحو ا: أواًل 
التي ألفت في الصحيحيف أو أحدىما ، ولنترؾ لمشيعة أواًل الكالـ عف ىذا الكتاب فقد قاؿ جعفر 

وأما مف الشيعة ، فقد قاـ فقيو الطائفة والمتتبع المتضمع الشيخ فتح اهلل النمازي : )) (1)السبحاني 
بدراسة صحيح البخاري في كتاب  ( ىػ  1339 - 1266 )األصفياني المشيور بشيخ الشريعة  

ولـ يسمو باسـ ، غير اف تمميذه المتتبع الشيخ آقا - قدس سره - ىو ماثؿ بيف يديؾ وقد ألفو 
القوؿ الصراح في نقد )) استكتبو لنفسو وأسماه ب   ( ىػ1389 - 1293 )بزرؾ الطيراني 

وقد قاـ بتحقيؽ الكتاب والتعميؽ ...؟؟؟، وقد كانت النسخة منحصرة بما استكتب ، ( (الصحاح 
خراج مصادره الباحث المحقؽ الشيخ حسيف غيب غالمي اليرساوي ، فعمؽ عميو تعاليؽ  عميو وا 
ثمينة ، شكر اهلل مساعيو الجميمة ، وىو ممف قد خاض في عبارات ىذه المباحث في غير واحد 

 ( .(مف تآليفو 

 دراسة في شأف البخاري ، محّمػد بف إسماعيؿ )): ورد عف الكتاب (2)وفي مجمة تراثنا 
، تتعّرض ػ مف خالؿ النظر بعيف ااِلنصاؼ ػ إلى ما  بالصحـيحوكتابو المشيور  ( ىػ256ت )

ااِلشكاؿ الموِىف لالّدعاء بأّنو أصّح كتاب بعد كتاب اهلل عّز وجّؿ ؛ إذ تناولت في  فيو مف
: في ثالثة فصوؿ  مباحث حديثية بعض رواياتو الموضوعة ، وفي ُأخرى رجالية جممة مف رواتو

 أمير طائفة مف روايات فضائؿ أىؿ البيت عمييـ السالـ ومناقب اإلماـ: وتضّمف  ااِللزامات ؛
أكابر عمماء  عاند في إنكارىا بعض قميؿ وثبتت عند كثير مف المؤمنيف عمّي عميو السالـ ، التي
                                                           

  .(ص و  )  في تقديمو لكتاب النقد الصراح الصفحة رمز (1)
 . الصادرة عف مؤسسة رافد 408 ص  74 – 73 العدد (2)
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 العترة الطاىرة ، بياف حاؿ السالـ ، مع رواية البخاري عف اإلماـ الصادؽ عميو العاّمة ، عدـ
الروايات الُمتكّمـ .. والتعريؼ بالبخاري يحيى بف سعيد القّطاف ، اعتقاد البخاري بخمؽ القرآف ،

كثير  العاّمة وقواعدىـ ، أو حكـ بوضعيا ُأصوؿ األحاديث الباطمة ؛ بمقتضى جممة مف: فييا 
جممة مّمف : حديث الُسػّنة  ومشاىير الرواة في.. فييا  استشكموا مف عممائيـ وأعالميـ ، أو

؛ بمقتضى تصريحات  الكّذابيف والخوارج والنواصب الوّضاعيف البخاري روايتيـ مف اعتمد
 .!!الحديث والرجاؿ  عممائيـ ونّقادىـ في

 1389 ػ 1293) الطيراني تمميذه الشيخ آقا برزؾ والمؤّلؼ لـ يسـّ كتابو ، بؿ استكتب
ُحّقؽ اعتمادًا عمى ، ( ( نقد الصحاح  القوؿ الصراح في )): منو وسّماه بػ  لنفسو نسخة (ىػ

: تحقيؽ   ذكرت مواصفاتيا في المقّدمة    ذكرت مواصفاتيا في المقّدمة     مخطوطة واحدة ،
 (.(قـ _  السالـ مؤّسػسة ااِلماـ الصادؽ عميو: نشػر    ،الشيخ حسيف اليرساوي

عيف اإلنصاؼ التي نظر بيا ىذا المؤلؼ ، حيث إنو مف  والناظر في ىذا الكتاب يدرؾ
 .أشد المتعصبيف ، وىذه بعض النماذج ليدرؾ المتأمؿ ىذا اإلنصاؼ الُمدعى 

 مف وجوه الطعف في البخاري ما يدؿ عمى عدـ ديانتو ووثاقتو  : ))86ص: فقد قاؿ 
وتدليسو ، وأنو تصرؼ في ماؿ الغير بغير إذنو مع العمـ بكراىتو وعدـ رضاه ، وارتكب الكذب 

 !! (( الصريح وأقدـ عمى أمر قبيح

(. (!! ما يدؿ عمى بالدتو وبعده عف الفقو : الوجو الرابع ))   :90وقاؿ ص 

ما يدؿ عمى خيانتو الصريحة وضاللتو القبيحة وأف : الوجو الخامس  : )) 93 وقاؿ ص
( . (!! عادتو أف يبتر األحاديث النبوية الواردة في حؽ أمير المؤمنيف وأىؿ البيت الطاىريف 

ما يدؿ عمى جيمو وجحوده وتعصبو حيث أنو طعف : الوجو السادس )): 99وقاؿ ص
(.  (!! في حديث الغدير وضعفو 

ىذه نماذج وعينات مف إنصاؼ ىذا الكاتب ، وما ىو إال التعصب اليابس  والحقد 
البائس ، وكؿ ناظر نظرة ولو عابرة يدرؾ ىذا ويدرؾ الغيظ والحقد الذيف امتأل بيما قمبو عمى 

   .اإلماـ البخاري وصحيحو 
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 (ىػ 1389 - 1293 )آقا بزرؾ الطيراني ، تأليؼ القول الصراح بنقد الصحاح : ثانيًا 
، وقد مر كالـ جعفر السبحاني وغيره أنو استكتب ىذا الكتاب مف كتاب شيخو شيخ الشريعة 
األصبياني وادعاه لنفسو كما مر آنفًا ، ولـ أقؼ عمى ىذا الكتاب إال أنني رأيت إحاالت كثيرة 

عميو وبخاصة في كتب الشيعة ودراساتيـ ، وبخاصة مجمة تراثنا ، وليس النظر في ىذا الكتاب 
مما يزيد في دراستنا ىذه ألف كتاب آقا برزؾ ىو نسخة مف كتاب شيخ الشريعة ، وىذا باعتراؼ 

  !!.مشايخيـ كما مر ، فال أشغؿ نفسي بتتبعو 

لمحمد صادؽ النجمي ، وىذا الكتاب قد بذؿ كتاب أضواء عمى الصحيحين  :ثالثًا 
صاحبو فيو جيدًا كبيرًا ليبرىف عدـ صالحية الصحيحيف وُيسقط الثقة بيما ، وقد اعترؼ صاحبو 

أف قائده ليذا العمؿ ىو اليوى وأنو كتب ىذا الكتاب في فترات متقطعة وانو كاف عبارة عف 
وريقات مبعثرة ، وأفكار مشتتة حتى عرض ىذا العمؿ عمى أحد أئمة الشيعة في وقتو فشجعو 

ثـ عرض بعضًا ىذا العمؿ عمى مرتضى العسكري الذي قدـ .... وأيده ألف ىذا العمؿ سوؼ 
. ليذا الكتاب فأيده وآزره وأبدى الحاجة لمثؿ ىذا الكتاب بزعـ أنو سيكوف عماًل عمميًا 

وقد حاوؿ الكاتب في ىذا الكتاب أف يجمع كؿ انتقاد وشبية عمى الصحيحيف ، فقد 
استوعب انتقادات السابقيف ، وحاوؿ أف ُيمـ بانتقادات المعاصريف مف شيعة وغيرىـ ، بؿ 

ومستشرقيف ، والحاؿ أنو اىتبؿ كؿ نقد ولفؽ ىذه االنتقادات وجمعيا وزاد عمييا ما رآه انتقادًا لـ 
يتعرض لو آخروف وىي ما يخص الشيعة مف أحاديث ومناقب وفضائؿ لألئمة ، وحمؿ عمى 

كما يزعـ وعدـ روايتيـ عف رواة مف أئمتيـ وليـ !! الصحيحيف عدـ روايتيما ىذه الفضائؿ 
. وزنيـ كجعفر الصادؽ رحمو اهلل ومف بعده مف أئمتيـ 

 فكاف كحاطب ليؿ بجمعو كؿ نقد واىتباؿ كؿ أمر ُوجو لمصحيحيف مع كتمو ردود 
العمماء الذيف استفاد منيـ ىذه االننقادات وتوجيييا ، ناىيؾ عف أنو جمع وانتقد أمورًا كثيرة عند 

الشيعة مثميا أو أسوأ مما يدؿ عمى أف ىدفو جمع أكبر عدد مف االنتقادات ليذيف الكتابيف 
العمالقيف ليس إال ، ومسألة كوف ىذه االنتقادات عممية أو متينة فيذا أمٌر ال يعنيو بقدر ما 

يعنيو إشاعة أف البخاري ومسممًا قد نقدىما أىؿ السنة قبؿ الشيعة ،مما يضعؼ الثقة واالعتماد 
. عمييما ، وظف أنو بإضافتو االنتقادات األخرى قد وجو ضربة قاضية لمصحيحيف 
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 تأليؼ حسيف غيب غالمي اليرساوي ، وىذا الرحؿ ىو :البخاري وصحيحو : رابعًا 
لذا كؿ انتقاداتو التي كانت عبارة عف !! المحقؽ لكتاب القوؿ الصراح لشيخ الشريعة األصبياني 

منتزعة مف  ( 67 )دراسة نشرىا مركز األبحاث العقائدية ضمف سمسمة الكتب العقائدية رقـ 
، وما ىذا الكتاب وكتاب !!! يغادر ما فيو الميـ إال باأللفاظ انتقاد صاحب الكتاب األصؿ ولـ 

أقا برزؾ الطيراني وما سيأتي في خامسًا إال مف باب تكثير العناويف التي انتقدت الصحيحيف ، 
. لغاية في نفوسيـ 

 كال الدراستيف لمحمد الصحيحان في الميزان ، وأدلة ضعف الصحيحين:  خامساً 
العبيداف القطيفي ، وىو استنساخ مف كتابي النقد الصراح ، ودراسات في الحديث لياشـ معروؼ 

 !!!.الحسيني ، ولـ أجد فييما شيئًا يخرج عما في ىذيف الكتابيف 

، لياشـ معروؼ الحسيني ، وىي دراسة لكتابي دراسات في الحديث الشريف : سادسًا 
البخاري والكميني ، وزعـ المؤلؼ أنو سيدرس كال الكتابي دراسة موضوعية ، ولكف جانب الميؿ 
والتبرير كاف واضحًا في دراستو كميا عندما يتناوؿ الكميني أو رواتو ، والتحامؿ والطعف عندما 

!!  يتناوؿ البخاري وصحيحو ورواة الصحيح 

ونظرا الف الكافي مف ابرز كتب الحديث  : )) (1)قاؿ الحسيني شارحًا دوافعو ومسيرتو
عند الشيعة، والصحيح لمبخاري مف اصح المجاميع عندىـ قد اخترتيما ليذه الدراسات التي 
براز بعض  تضمنيا ىذا الكتاأ بروح مجردة عف التعصب واليوى، متحريا الحؽ أينما كاف، وا 

الحقائؽ التي ُأحيطت بالغموض والتشويش، نتيجة لعامؿ السياسة والطائفية والزمف وغير ذلؾ مف 
( .  (المالبسات واألسباب 

 ولكنو لـ يستطع أف يكوف متجردًا مف اليوى والتعصب فنراه يتبنى غالبًا رؤية الشيعة 
كما وأني عندما وقفت بجانب الكميني في بعض  )): (2)واالنتصار لمكافي ، ويبرر ىذا بقولو 

المواضيع لـ يكف ذلؾ مني بدافع التحيز لو، ويستطيع القارئ أف يتأكد مف ىذه الحقيقة مف 
نما وقفت إلى جانبو في بعض المواضيع  موقفي معو في كثير مف مروياتو قي كتاب الحجة، وا 

( !!! (ألنو قد تعرض ألعنؼ اليجمات مف بعض مؤلفي السنة بدوف مبرر لذلؾ  

                                                           
  .11ص:  دراسات في الحديث والمحدثيف (1)
  .12 المصدر السابؽ ص (2)
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وقد رصدت عددًا كبيرًا مف المواطف تبنى بيا رؤية الشيعة في نقدىـ لرواياات البخاري 
وادعاء أنيا مف اإلسرائميات أو المتعارضة مع أصوؿ القرآف كما يزعموف ، أو بحثو في 

الصحابة وعدالتيـ ، وفي المقابؿ دافع عف الطامات التي عند الكميني ، ولـ ينتقد إال القميؿ مف 
. المرويات عنده 

وىنا ثمة مالحظة وىي أف أغمب ىذه الكتب التي تعد أصيمة اعتمدت عمى كتابات أبي 
وكأنيا إعادة إخراج ليذيف الكتابيف ، ولـ  (شيخ المضيرة  )و  (أضواء عمى السنة النبوية  )رية 

ُيضؼ إلييما إال ما يتعمؽ بالوالية واإلمامة والمناقب ، وبعض متعمقات عقائد الشيعة  

أما الكتب األحرى التي انتقد أصحابيا الصحيحيف أو أحدىما ليس مف خالؿ كتب 
نما ىو ألمر قريب مف ىذا فيي كثيرة ومتنوعة  ومنيا  : مصنفة ليذا الغرض تمامًا ، وا 

كتاب أبو ىريرة لعبد الحسيف الموسوي ، حيث إنو تبع أبا رية في كتابو شيخ  – 1
المضيرة ، وتعرض ، لمرويات أبي ىريرة رضي اهلل عنو بالنقد ، مستداًل عمى ضعفو مف خالؿ 

. ىذه المرويات 

كتاب الحديث النبوي بيف الرواية والدراية ، لجعفر السبحاني ، وقد زعـ صاحب  – 2 
الكتاب أف الحديث النبوي بحاجة لمتمحيص نظرًا ألف الكذب قد فشا وانتشر ، وأف الحديث لـ 

وقد وضع !! مما جعؿ المجاؿ مفتوحًا لمكذب والتزيد !! يكتب إال بعد عيد النبي بفترة طويمة 
قواعد لمتمحيص كما زعـ وذلؾ بعرض الحديث عمى القرآف ، والسنة المتواترة ، واتفاؽ األمة ، 

!!  وقواعد العقؿ 

واألمر األىـ وىو الذي ييمنا في ىذا المبحث ىو قيامو بدراسة أحاديث أربعيف صحابيًا 
وفؽ ىذه القواعد التي وضعيا ، وال يكاد يخمو أحدًا مف ىؤالء الصحابة مف رواية أصحاب 

الصحيحيف أو أحدىما لحديثو ، وبيذا نجده قد ضعؼ أحاديث كثيرة بؿ حكـ بوضعيا وفؽ ىذه 
. المقاييس 

!!. أحاديث أـ المؤمنبف عائشة ، لمرتضى العسكري ، وىو في مجمديف  – 3
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ينبغي التنبيو ابتداًء أف العسكري لو رأي سيء في السيدة عائشة وعدد مف الصحابة ، إذ 
يرى أنيا رضي اهلل عنيا جزء مف الماكينة اإلعالمية التي أنشأىا معاوية رضي اهلل عنو لوضع 

. األحاديث في مثالب عمي ومناقبو ، وليذا فعائشة عنده مف الوضاعيف والكذبة 

فكما نرى ىذه كتب مخصصة لنقد الصحاح صدرت عف شيعة ىذا الزماف وكتب أخرى 
ُخصصت لرواة ليـ وزنيـ في كتب السنة عامة ، والصحيحيف خاصة ، مما يبيف نية ىؤالء 

إسقاط كؿ ما يتعمؽ بالسنة ، وتركيز الضوء عمى األصح منيا ، ألنو لو تـ ليـ ما أرادوا مف نزع 
. الثقة بالصحيحيف لسقطت السنة برمتيا 

. دوافع وأىداف انتقادات الشيعة المعاصرين لمصحيحين  : المطمب الثاني 

ال أستطيع أف أقوؿ أف اليدؼ والدافع عند الشيعة وانتقادىـ لمصحيحيف ىو ىؼ عممي 
أو ديني ، كأف نفترض أنيـ قصدوا مف وراء انتقاداتيـ الدفاع عف السنة ، وتمييز األصيؿ مف 

الدخيؿ ، أو أف نقوؿ إف الوازع الديني لدى ىؤالء القـو ىو الذي دفعيـ النتقاد الصحيحيف ، وأف 
الحرص عمى العقائد واألحكاـ ، وتمييز الضعيؼ والمكذوب منيا إلطراحو ، ومعرفة الصحيح 

. والمقبوؿ لألحذ بو وتحكيمو ، فيذاف األمراف أجـز أنيما لـ يخطرا عمى باؿ المنتقديف 

وبعد قراءتي ألغمب الكتب التي ذكرتيا في المطمب السابؽ يمكنني القوؿ أف دوافع 
انتقادات الصحيحيف بؿ والسنة برمتيا يرجع لسبب رئيس وىو ودافع ىاـ ، وىو إسقاط 

. الصحيحيف ونزع الثقة بيما ، أو عمى األقؿ التشكيؾ بما فييما ، وتغميؼ ىذا بغالؼ عممي 

وىذا واضح وبيّْف مف خالؿ الطعف . فاليدؼ األوؿ مف ىذه الكتابات ىو إسقاط الكتابيف 
بالبخاري ووصفو بأقبح الصفات ، ونسبتو إلى أقبح األمور ، كالكذب والتدليس ، والخيانة ، وعدـ 

 . (1)الديانة ، والضالؿ 

ومف خالؿ الطعف اإلجمالي في الكتب الصحيحة كالبخاري ومسمـ ، ويروف أف غالب 
 وبمالحظة ىاتيف الحقيقتيف المذكورتيف : ))(2)أحاديثيما مختمقة موضوعة ، يقوؿ النجمي 

نتعجب ونندىش مف صب أىؿ السنة جؿ اىتماميـ عمى ىذه الصحاح الستة وخاصة 
                                                           

 .  مف ىذا البحث 9ص:   انظر قوؿ شيخ الشريعة األصبياني في البخاري (1)
  . 16ص:  أضواء عمى الصحيحيف (2)
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المختمقة أكثر - مف ىذا النمط - المذيف تشكؿ الروايات  (البخاري ومسمـ)الصحيحيف 
وكذلؾ الحاؿ في رواتيما فإنيـ !! إذًا أكثر روايات البخاري ومسمـ ىي مختمقة  ((محتوياتيما 

مطعوف فييـ وعمى رأسيـ الصحابة ، بؿ فييـ مف ىـ مجروحوف ، مقدوحوف مطعونوف ، 
ممعونوف ، مالحدة ، فإذا كاف ىذا حاؿ الرواة مف الصحابة ، ومف بعيـ غالبيـ مف النواصب 

كما ذكر ذلؾ كؿ واحد فييـ ، !!! فال شؾ أف أخبارىـ مردودو وىؤالء ىـ جؿ رواة الصحيحيف 
وما مف كتاب مف كتبيـ إال وىو مميء بيذا األمر كما سيأتي في موضوع نقد السند في المبحث 

. الثاني 

ومف أىدافيـ مف كتاباتيـ ىذه أيضًا محاولة نزع الثقة مف أصح األصوؿ وأوثقيا ، 
ظيارىا بصورة الكتب المتكمـ فييا ، المميئة بالضعؼ والتناقض   .وا 

وبعدما شاىدت في الكتب المعتبرة ، وسمعت مف  ))  :(1)وفي ىذا يقوؿ شيخ الشريعة 
- ذكر المناقب والفضائؿ لعمي بف أبي طالب - صمى اهلل عميو وآلو وسمـ - قوؿ النبي 

وحقانيتو ، ننظر بعيف اإلنصاؼ ، مف دوف عصبية ، إلى ما في - عميو السالـ 
....(( . البخاري مف اإلشكاؿ ، الموىف ألصحيتو بيف الكتب ، وذلؾ في أمور

أوؿ المؤاخذات عمى ضعؼ أحاديث الصحيحيف، والسبب في ))  : (2)قاؿ محمد القطيفي
. ((ىو ضعؼ إسناد رواة بعض أحاديثيما  عدـ الوثوؽ بيما،

بؿ والتشكيؾ في ىذه الكتب ، وليذا ىـ ييدفوف إلى ىذيف األمريف معًا أي نزع الثقة 
 .بيذيف الكتابيف ، أو عمى األقؿ التشكيؾ فييما 

وثمة ىدؼ آخر وىو في غاية األىمية وىو الدفاع عف كتب الشيعة وأصوليـ ، ألف 
الطعف في الصحيحيف وكتب أىؿ السنة ىو دفاع عف كتبيـ نظرًا لما أشيع عف ضعفيا 

وسقميا ، كما بينت ذلؾ في التمييد ، واعتراؼ عدد ال بأس بو مف محققييـ بيذا ، 
سقاطيا ، ىو تقوية ليذه الكتب ، أو عمى األقؿ جعميا  فإثبات ضعؼ كتب أىؿ السنة وا 

 .كميا في خانة واحدة 
                                                           

  .38ص:  القوؿ الصراح (1)
  .1ص:  أدلة ضعؼ الصحيحيف (2)
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.  منشأ ىذه االنتقادات : المطمب الثالث 

إف الناظر ليذه االنتقادت ليمحظ أمرًا ميمًا وىو أف كثيرًا مف ىذه يرجع لمجيؿ ، وأف 
. عددًا منيا يرجع لمحسد والبغي ومجاراة اآلخريف

. الجيل : أواًل 

إف المرء ليعجب ممف يتصدر ليذه المياـ ، ويضع نفسو في ىذه المكانة ويجد عنده ىذا 
 !! الكـ مف الجيؿ ، والحاؿ أنو تقمص أثناء بحثة دور الناقد الخريت ، والمحقؽ البارع 

فمف ذلؾ الجيؿ بمناىج مف ينتقدىـ وجيؿ طرائقيـ في التأليؼ ، ولست أدري أىو جيؿ 
حقيقي ، أـ تجاىؿ وادعاء لمجيؿ حتى يظف مف يقرأ مف األتباع صحة ىذه االنتقادات ومتانتيا ، 

والحاؿ أنو بتنقيب بسيط يظير الجيؿ الفاضح والتمبيس الكبير مف ىذا الناقد بمناىج ىؤالء 
: قاؿ عمى لعمر: روى البخاري )) : (1)قالو النجميالعمماء وطرائقيـ في التأليؼ ، ومثاؿ ذلؾ ما 

أما عممت أف القمـ رفع عف المجنوف حتى يفيؽ، وعف الصبى حتى يدرؾ، وعف النائـ حتى 
( (يستيقظ ؟ 

وقد استدؿ النجمي بيذا الحديث عمى تدليس البخاري وخيانتو عمى حد زعمو وأنو قد 
  (2)اقتطع جزءًا مف الحديث متعمدًا ، ولمداللة عمى ىذا ساؽ روايات اآلخريف كرواية أبي داود

والجدير بالذكر أف البخاري أخرج ىذا الحديث في موضعيف مف  )) : (3) ثـ قاؿ
زىاقًا لمحؽ  صحيحو، ولكنو حفظا عمى مقاـ الخميفة وسترًا عمى جيؿ الخميفة وعدـ فيمو وا 

حكـ بما يخالؼ رأي عمر وبعض الصحابة،  (عميو السالـ)وتحريفًا لمحقيقة التي تقوؿ بأف عميا 

                                                           
 .118ص  : أضواء عمى الصحيحيف  (1)
َحدَّثََنا ُعْثَماُف ْبُف َأِبي َشْيَبَة َحدَّثََنا َجِريٌر َعْف اأْلَْعَمِش َعْف َأِبي َظْبَياَف : وقاؿ    (4402 )  سنف أبي داود رقـ (2)

ـَ ُمرَّ ِبَيا َعَمى َعِميّْ  ُعَمُر ِبَمْجُنوَنةٍ ُأِتيَ  : َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاؿَ   َقْد َزَنْت َفاْسَتَشاَر ِفيَيا ُأَناًسا َفَأَمَر ِبَيا ُعَمُر َأْف ُتْرَج
ـَ َقاَؿ َفَقاَؿ  ْبِف َأِبي َطاِلٍب ِرْضَواُف المَِّو َعَمْيِو َفَقاَؿ َما َشْأُف َىِذِه َقاُلوا َمْجُنوَنُة َبِني ُفاَلٍف َزَنْت َفَأَمَر ِبَيا ُعَمُر َأْف ُتْرَج
ـَ َقْد ُرِفَع َعْف َثاَلَثٍة َعْف اْلَمْجُنوِف َحتَّى َيْبَرَأ َوَعْف النَّاِئـِ  َـّ َأَتاُه َفَقاَؿ َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف َأَما َعِمْمَت َأفَّ اْلَقَم اْرِجُعوا ِبَيا ُث
ـُ َقاَؿ اَل َشْيَء َقاَؿ َفَأْرِسْمَيا َقاَؿ َفَأْرَسَمَيا َقاَؿ  ِبيّْ َحتَّى َيْعِقَؿ َقاَؿ َبَمى َقاَؿ َفَما َباُؿ َىِذِه ُتْرَج َحتَّى َيْسَتْيِقَظ َوَعْف الصَّ

 .َفَجَعَؿ ُيَكبُّْر 
  .119ص : أضواء عمى الصحيحيف –   النجمي (3)
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، ترى (صمى اهلل عميو وآلو)مطابقا لمواقع وما أمر بو رسوؿ اهلل  (عميو السالـ)ولما كاف حكمو 
البخاري يكتفي بذكر ذيؿ الحديث فيذكر الحديث في كال المورديف ناقصا ويسقط منو السند 

( (والصدر 

 ومنشأ ىذا الحكـ والقوؿ منو ناتج عف الجيؿ ، إذ إف البخاري لـ يخرج ىذا الحديث في 
أصوؿ صحيحو ، بؿ أورده معمقًا ، ومعموـ أف المعمؽ ُيقتصر فيو عمى موضع الشاىد ، وال 

يذكر فيو السند ، وال الحيثيات ، إال إذا كاف ليا تعمؽ بموضوع االستشياد ، ولو راجع متميؿ 
كؿ مواضع التعميقات عند البخاري لرأى أنيا عارية عف ذكر التفاصيؿ ، بؿ قد يذكر كممات مف 

. حديث طويؿ ألنيا المقصودة بالذكر 

نما ىي حديث معمؽ ، والمعمؽ ُيذكر باختصار ألنو  فيذه إذف ليست رواية مسندة ، وا 
نما أشار إليو ألنو ليس عمى شرطو  والحديث منقبة !! ترجمة باب ، ولـ يذكر فيو الحديث وا 
  !!لعمر ألف فيو رجوعو إلى الحؽ والنزوؿ عند حكـ عمي رضي اهلل عنيما 

قاؿ حسيف غيب : ومف ذلؾ أيضًا الجيؿ الفاضح بطرؽ الرواية ورواية الكتب خاصة 
كما أننا نجد روايات يرد فييا محمد بف إسماعيؿ البخاري كحمقة في سمسمة الرواة  : ))(1)غالمي

، ( ( بمعنى أف المؤّلؼ يتحوؿ إلى راو لمحديث فقط كما ىو الحاؿ في كتاب العمـ؛ واإلسناد 
وأنو في كثير مف األحياف تذكر سمسمة !! وكأف الرجؿ لـ يطمع عمى أي كتاب مروي باألسانيد 

مف روى الكتاب عف مؤلفو ومف رواه عمف روى عف المؤلؼ ، وىذا أمٌر بدىي يعرفو كؿ مف 
عانى النظر في المخطوطات ، وأدمف النظر في كتب أىؿ العمـ ومصادرىـ ، وُحـر ذلؾ مف لـ 
ُيفرّْؽ بيف الراوي والمؤلؼ ، وغالبًا ما كاف يتردد ذكر ىذا السند إلى رواية الكتاب في كؿ حديث 

أحيانًا ، وعند آخريف في بداية كؿ باب ، وىنا ورد ىذا عند البخاري في ىذا الباب مف كتاب 
!!.  العمـ ، وال يعني ىذا أنو أصبح مف رواة الكتاب 

. اليوى والعصبية المذىبية : ثانياً 

يالحظ كؿ مف قرأ في الكتب المذكورة تشنج أصحابيا عندما يرد اسـ آؿ البيت أو ييمؿ 
أحدىـ ، فيـ يعيشوف أجواء عقمية المؤامرة التي لو ذكر فييا البخاري ومسمـ حديثًا في فضؿ 

                                                           
  .12ص:   البخاري وصحيحو (1)
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ف  ف أعرض عف حديث انتقد بأنو تعمد اإلعراض ، وا  عمي أو آؿ بيتو ، ٌيظيروف لو عمة ، وا 
روى حديثًا مختصرًا كما تمقاه حمموه عمى أنو تعمد الحذؼ كما مر في المطمب السابؽ ، ومف 

ذلؾ ترؾ البخاري الرواية عف جعفر الصادؽ وبعض آؿ البيت ممف جاء بعده ، فحمموا ذلؾ عمى 
. النصب واالنحراؼ 

إّف لمقوـ أساليب عديدة في رّد ما يتعّمؽ بأىؿ البيت  )): (1)قاؿ عمي الحسيني الميالني
فأّوؿ شيء نراه في كتبيـ أّنيـ يغفموف . وبمسائؿ اإلمامة، وكّؿ ما يستدؿ بو اإلمامّية في بحوثيـ

الخبر، ويحاولوف التعتيـ عميو وعدـ نقمو وعدـ نشره، ولذا نرى أّف كثيرًا مف األخبار الصحيحة 
بأسانيدىـ غير مخّرجة في الصحيحيف، أو الصحاح السّتة مف كتبيـ، فأّوؿ محاولة منيـ ىي 

ـّ إذا نقموا حديثًا يحاولوف أف .إغفاؿ األخبار الصحيحة التي يستند إلييا الشيعة فال ينقمونيا ث
تارة ينقموف الحديث مبتورًا وينقصوف منو محّؿ .يحّرفوه، والتحريؼ يكوف عمى أشكاؿ في كتبيـ

االستدالؿ ومورد الحاجة، وتارة يبيموف في ألفاظو، فيرفعوف األسماء الصريحة ويضعوف في 
وتارة يحذفوف مف الخبر ويضعوف في مكاف المقدار المحذوؼ . مكانيا كممة فالف إبيامًا لألمر 

فإف لـ يمكنيـ التالعب بمتنو، انبروا لمطعف في .وتارة نراىـ يصحفوف األلفاظ . كممة كذا وكذا
فإف لـ يمكنيـ ذلؾ أيضًا، وضعوا في مقابمو حديثًا .سنده، وحاولوا تضعيؼ الحديث أو تكذيبو 

  (( . وىذه أساليبيـ.آخر واّدعوا المعارضة بيف الحديثيف

ال شؾ أف اليوى والعصبية المذىبية سبٌب رئيس عند منتقدي الصحيحيف ، ويمكنني 
القوؿ إف كثيرًا مف االنتقادات بؿ أغمبيا يرجع ليذا األمر ، بؿ إف المحرؾ األكبر لالنتقادات ىو 

اليوى والعصبية،  

والشيء الطبيعي في مثؿ ىذه الحاالت أف يكوف : )) (2)وقاؿ ىاشـ معروؼ الحسيني
ليذا التعصب آثاره السيئة في نفوس الشيعة التي تفرض عمييـ أف ينظروا إلى صحاح السنة 
ومجاميعيـ نظرة مميئة بالريبة والحذر والتشكيؾ ، السيما وىـ يروف البخاري بصفتو مف أوثؽ 

المؤلفيف عند السنة وكتابو مف أصح المجاميع في الحديث ال يروي عف جعفر بف محمد الصادؽ 
                                                           

: أضواء عمى الصحيحيف " وقارف ب. ، مركز األبحاث العقائدية 10 – 9 التحريفات في كتب أىؿ السنة ص(1)
  .112ص

  .11 – 10:  دراسات في الحديث والمحدثيف (2)
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وال عف األئمة مف ولده األطيار، ويروي عف األشرار والفجار كمعاوية ومرواف بف الحكـ وعمراف 
 (( . بف حطاف الخارجي

فيذا سبب رئيس مف أسباب النقد كما يراه الحسيني وىو مف كتبة الشيعة ، وكتابو ولو أنو ادعى 
. فيو الموضوعية إال أنو واضح انتصاره لمشيعة ومقوالتيـ كما مر 

ف ذكر شيئًا مف فضائؿ  )):  في مقدمتو لمقوؿ الصراح (1)ذكر جعفر السبحاني إف البخاري وا 
، فيعبث بالحديث ميما أمكف عمي وأىؿ بيتو إال أف قممو يرتعش عندما يصؿ إلى فضائميـ 

ليؾ نموذجا   : وا 

: عميو السالـ- في حؽ عمي - صمى اهلل عميو وآلو وسمـ - إف حديث الوالية يعني قوؿ النبي 
مف األحاديث المتضافرة الذي أخرجو غير « عمي مني وأنا مف عمي ، وىو وليكـ مف بعدي » 

أئمة الحديث في  واحد مف أئمة الصحاح والسنف وحفاظ الحديث ، وقد نقمو جـ غفير مف كبار
 )كتبيـ ، ربما يبمغ عددىـ حسب ما استخرجو المحقؽ المتتبع السيد حامد حسيف المكينوي 

وبعد أف ذكر عددًا مف روايات ىذا الحديث « عبقات األنوار » في كتابو  ( ىػ  1306المتوفى 
ترى أف الرواية تنص عمى الوالية الدالة عمى أنو اإلماـ بعد رحيؿ : مف عند النسائي وغيره قاؿ 

الرسوؿ لكف البخاري كعادتو أخرج الحديث عف بريدة ، فذكر شيئا مف الحديث وحذؼ بيت 
- بعث النبي : قاؿ : القصيد منو ، فأخرج الحديث عف عبد اهلل بف بريدة عف أبيو بالنحو التالي 

عميا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عميا ، وقد اغتسؿ ، - صمى اهلل عميو وآلو وسمـ 
ذكرت ذلؾ - صمى اهلل عميو وآلو وسمـ - أال ترى إلى ىذا ، فمما قدمنا عمى النبي : فقمت لخالد 

ال تبغضو فإف لو في الخمس أكثر » : نعـ ، قاؿ : يا بريدة أتبغض عميا ، فقمت : فقاؿ . لو 
: ترى أنو حذؼ الفقرة األخيرة مف الحديث التي ىي بمنزلة بيت القصيد منو وىي  .« مف ذلؾ 

. « إف عميًا مني وأنا منو ، وىو وليكـ بعدي » 

: )) (2)وقد كاف المؤلؼ شيخ الشريعة األصبياني أكثر قبحًا وصالفة في انتقاده ليذا األمر فقاؿ 
ما يدؿ عمى خيانتو الصريحة وضاللتو القبيحة وأف عادتو أف يبتر األحاديث : الوجو الخامس 

                                                           
 .وما بعدىا  (ص ب  )  صفحة رمز(1)
  .93ص:   القوؿ الصراح (2)
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النبوية الواردة في حؽ أمير المؤمنيف وأىؿ البيت الطاىريف مما صحت وثبتت عند أكابرىـ 
ونرى أف الظمـ في قممي المؤلؼ والمقدـ ، فما أف يروا حديثًا في  .             ((المحققيف 

المناقب أو حديثًا يتعمؽ بأمير المؤمنيف عمي رضي اهلل عنو ، أو تتعمؽ بالمناقب والفضائؿ 
وكانت عمى خالؼ ما يروونو إال أعمموا سكاكينيـ فيو ، وكأنيـ يريدوف مف الجميع أف تبني 

رواياتيـ ولو كانت ساقطة ، أو تالعبت بيا أيدي المتالعبيف كما ُيقروف بذلؾ في أكثر مف موقع 
.  ومناسبة 

وىذا انتقاد مف ال يفيـ وال يعمـ فإف ىذه الرواية ليست مف تصرؼ البخاري ، بؿ لقد رواىا مف 
  (1)ىو أسبؽ مف البخاري بيذا المفظ وىؤالء الرجاؿ وىو معدود في طبقة شيوخ البخاري

لماذا أخرج البخاري ىذه الرواية ولـ يخرج تمؾ ، والحاؿ أف كمتا الروايتيف رويتا عند : فالسؤاؿ 
ألف تمؾ الرواية ليست عمى شرطو ، : مف سبقو مف المصنفيف والرواة ؟؟ فالجواب ببساطة 

وأخرج ما ىو عمى شرطو ووافقو فيو غيره مف ىو أسبؽ منو فزالت شبية وفرية تصرؼ البخاري 
.  فيو وتعمد الحذؼ

 

: المبحث الثاني 

. نقد السند لدى نقاد الصحيحين 

                                                           

َحدَّثََنا َرْوٌح  - 21958رقـ : 10 / 47: بيروت ط  –   كما عند اإلماـ أحمد في مسنده مؤسسة الرسالة (1)
َبَعَث َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ : َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُف ُسَوْيِد ْبِف َمْنُجوٍؼ َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف ُبَرْيَدَة َعْف َأِبيِو َقاَؿ 

ـَ اْلُخُمَس َوَقاَؿ َرْوٌح َمرًَّة ِلَيْقِبَض اْلُخُمَس َقاَؿ َفَأْصَبَح َعِميّّ َوَرْأُسُو َيْقُطُر َقاَؿ َفَقاَؿ َخاِلٌد  َعِميِّا ِإَلى َخاِلِد ْبِف اْلَوِليِد ِلَيْقِس
ِلُبَرْيَدَة َأاَل َتَرى ِإَلى َما َيْصَنُع َىَذا ِلَما َصَنَع َعِميّّ َقاَؿ َوُكْنُت ُأْبِغُض َعِميِّا َقاَؿ َفَقاَؿ َيا ُبَرْيَدُة َأتُْبِغُض َعِميِّا َقاَؿ ُقْمُت 

ـْ َقاَؿ َفاَل تُْبِغْضُو َقاَؿ َرْوٌح َمرًَّة َفَأِحبَُّو َفِإفَّ َلُو ِفي اْلُخُمِس َأْكَثَر ِمْف َذِلَؾ  فانظر كيؼ أنيا نفس رواية البخاري . َنَع
!! . لمف ىو قبؿ البخاري مما ُيسقط فرضية تصرؼ البخاري وبتره لمرواية 
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. نقد السند ومكانتو عند الشيعة ، ومدى أىمية الشيعة لمثؿ ىذا العمؿ : المطمب األول 

لقد مر آنفًا أف عمـ الحديث إجمااًل لـ يكف لو أي اعتبار عند الشيعة ، بؿ لـ يحتفموا 
بالتنقيب عف رواة أحاديثيـ وأسانيدىـ ، ولـ يظير عندىـ التقسيـ لمحديث إلى صحيح وضعيؼ 

إال في القرف الثامف اليجري كما مر ، مف باب دفع تعيير الشيعة ليـ ، أو مف باب دفع 
. االنتقادات عف أصوليـ ، أما عف السند فمـ نجد ليـ اىتماـ بو أو نقدًا لمرجاؿ عندىـ 

عف عدة مف أصحابنا، عف  )):  ففي الكميني (1)وسأبدأ ىذا المطمب برواية عند الشيعة
قمت ألبي جعفر الثاني عميو : أحمد بف محمد، عف محمد بف الحسف بف أبي خالد شينولة قاؿ

جعمت فداؾ إف مشايخنا رووا عف أبي جعفر وأبي عبد اهلل عمييما السالـ وكانت التقية : السالـ
(. (حدثوا بيا فإنيا حؽ : شديدة فكتموا كتبيـ ولـ ترو  عنيـ فمما ماتوا صارت الكتب إلينا فقاؿ

وىذا نص خطير يشير إلى أف كتب الشيعة وردت دوف أسانيد 

 وكتمت ألف التقية كانت شديدة ، وأنيـ ظفروا بيا مف كتبيـ وحدثوا بيا دوف اتصاؿ 
!!  لمسند 

وليذا ليس بغريب أف ال يعتني القوـ بالسند ألف االىتماـ بو سيكشؼ ىذه المرويات إذ 
إف أكثر أحاديث األصوؿ في الكافي غير صحيحة اإلسناد ولكنيا معتمدة العتبار متونيا،  ))

نقاًل عف  (2)كما ذكر القفاري (  (وموافقتيا لمعقائد الحقة وال ينظر في مثميا إلى اإلسناد 
 .الشعراني 

 

 

. نقد الشيعة ألسانيد الصحيحين ورواتيما المعتمدين : المطمب الثاني 

                                                           
 (وفضؿ الكتابة والتمسؾ بالكتب) (باب رواية الكتب والحديث) 1/53: الكافي  – الكميني :  انظر (1)
 :  أصوؿ مذىب الشيعة اإلثنى عشرية (2)
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بالرغـ مف أف الشيعة لـ يحتفموا بالسند ولـ يقيموا لو أية قيمة ، ولـ يكف عندىـ عمـ بيذا العمـ 
أصاًل كما تقدـ ، إال أنيـ أرادوا أف يظيروا بصفة مف يتتبع العمـ ويتعاطاه ، فخصص عدد منيـ 

الفصؿ الرابع  )) (3)انتقادات لمسند ، مما يبيف أف يسير بنقده عمى األصوؿ ، فقد قاؿ النجمي 
: أدلة ضعؼ الصحيحيف وسقميما 

وقاؿ  ... ضعؼ السند أوؿ المؤاخذات عمى ضعؼ أحاديث الصحيحيف: الدليؿ األوؿ
مف الضروري قبؿ توثيؽ أي خبر أو الحكـ بصحتو وترتيب األثر عميو، : في توضيح ذلؾ 

االلتفات إلى شخصية الراوي والناقؿ وتقييمو مف حيث تحميو بصفات الراوي مثؿ عدـ كونو كذابا 
ألف الراوي ومحرفا ومدلسا، ومدى التزامو الديني وتعيده العقائدي ومرتبتو اإليمانية والتقوائية ، 

ثـ أخذ  ((إذا كاف مؤمنا ومتعيدا يكوف مصونا مف الولوج في التدليس والتحريؼ وارتكاب الكذب
. يسرد ما وجده ضعفًا في السند مما يوجب طرح الثقة بالصحيحيف 

كما ذكرنا آنفا أف أحد الشروط : اإليماف شرط قبوؿ الحديث : )) (1)وقد قاؿ في ذات الكتاب
واالطمئناف مف عدـ . الرئيسية في قبوؿ الحديث واالعتماد عميو ىو توفر شرط اإليماف في راويو

أف بعض رواة أحاديث الصحيحيف - وباالستناد إلى األدلة القطعية - بينما نجد . كذبو وانحرافو
لـ يكونوا مستقيمي األيماف، وقد ثبت بالبراىيف التاريخية، والشواىد القويمة التي ال ريب فييا 

ف بعض رواتيما كانوا مشيوريف بالعداء لعمى . انحرافيـ وعدـ وثاقتيـ وىذا  (عميو السالـ)وا 
األمر ىو مف أبرز صفاتيـ، وأضؼ إلى ذلؾ إنيـ كانوا مف وضاعي الحديث الذيف كذبوا عمى 

ومف الواضح إنو لو كانت واحدة مف ىذه الصفات المذكورة .... (صمى اهلل عميو وآلو)رسوؿ اهلل 
موجودة في شخص ما ألسقطتو مف االعتماد عميو، ولـ تكف لخبره أية قيمة واعتبار، ألف ىذه 

وحسب ما نراه إف عدـ اجتماع . الصفات لف تجتمع أبدا مع األيماف الصحيح في قمب المؤمف
وضع الحديث والكذب مع اإليماف مف أوضح الواضحات، وكذا عدـ الوثوؽ بقوؿ مف يتصؼ 

  (( . بيذه الصفات أمر فطري وحسي

ىكذا بكؿ سيولة وبال أدلة يقوؿ ىذا بأف بعض رواة الصحيحيف لـ يكونوا مستقيمي 
طبعًا دوف أدنى !! اإليماف ، وحمؿ عدـ إيمانيـ عداوة عمي كما زعـ ، واتيميـ بوضع األحاديث 

. بينة

                                                           
 95 ، 93ص: أضواء عمى الصحيحيف :  انظر (3)
  .97 -96 ص  (1)
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: (2)وقد زعـ مرتضى العسكري في تقدمتو ليذا الكتاب ما ىو أسوأ مف ىذا كمو حيث قاؿ
ومحو سيرتو، فأسس  (عمييـ السالـ)وىكذا جمع معاوية جميع قواه إلبادة شخصية النبي وآلو )) 

أبا ىريرة الذي روى : جيازًا إعالميًا لوضع الحديث، واستعمؿ ليذا اليدؼ بعض الصحابة نحو
، وعبد اهلل بف (صمى اهلل عميو وآلو)أكثر مف خمسة أالؼ وثالثمائة حديث ممفؽ عمى النبي 

عمر الراوي لما يزيد عمى ألفي رواية، وىكذا أـ المؤمنيف عائشة بنت أبي بكر وأنس بف مالؾ 
صمى اهلل عميو )المذيف حدث كؿ منيما بأكثر مف ألفي وثالثمائة حديث مفتر عمى رسوؿ اهلل 

فقد كاف ىؤالء وأعوانيـ يتسابقوف فيما بينيـ في وضع الحديث طمعا في رضا الحكاـ، . (وآلو
(  ( (صمى اهلل عميو وآلو)ونسبوىا إلى الرسوؿ - ال يعمـ عددىا إال اهلل - فوضعوا أحاديث 

 وكما نرى ىذه اتيامات ال تستند عمى أي دليؿ ، ولو احتـر ىذا الكاتب عقوؿ مف يكتب 
وأمر بيذه . لكنو لـ يأت بأية بينة !! ليـ الستدؿ برأي ولو كاف ضعيفًا أو بقوؿ ولو كاف مكذوبًا 

الخطورة وىو تشكيؿ جياز إعالمي لوضع الحديث ، وينتدب لو كبار الصحابية ولـ نجد ىذا في 
ال سيما وأنو يتكمـ عمى مسألة تحتاج إلى السند التاريخي ، وليست راجعة إلى !! كتاب أو رواية 
!! الفكر أو الرأي 

 فيذا الصنيع مف ىؤالء يؤذف بأف أحاديث ىؤالء الصحابة الذيف يمثموف الدعامة القوية 
لمحديث ليس بشيء ، وبالتالي فإف مئات بؿ آالؼ مف روايات البخاري ومسمـ عف ىؤالء 
الصحابة رضواف اهلل عمييـ في ميب الريح ، بؿ ىي مكذوبة ومفتعمة حسب تصريحاتيـ 

وكالميـ ، وىذا منيـ حكـ عاـ في رجاؿ الصحيحيف ، بحيث يكوف ذريعة لرد أحاديثيـ ، فيـ 
يقدموف الصحابة رضواف اهلل عمييـ عمى أنيـ عصابة متجردة مف اإليماف ىميـ الحرص عمى 

الدنيا ، والتآمر عمى وصي الرسوؿ ، والكذب ألجؿ تحقيؽ ىذا األمر ، بؿ والتواطؤ مف جميعيـ 
!!. والسؤاؿ ما قيمة حمميـ لمقرآف ، وىؿ سنثؽ بو لو كاف الصحابة حقيقة كذلؾ ؟؟!! عمى ىذا 

 ومع ذلؾ فقد وضع كتاب الشيعة المعاصروف بعض أسباب نقد ورد أحاديث الصحابة ، 
ولكنيـ وضعوه في أسوأ صورة ، وأفحش نقد بحيث حكموا بكفر ونفاؽ عدد كبير مف الصحابة 
لرد أحاديثيـ ، والحاؿ أف رواية الكافر والمنافؽ مردودة ، وىو ما عبر عنو النجمي بأف اإليماف 

                                                           
عندما ذكر 23ص (1)كرر ىذه الفرية في ىامش رقـ ، وقد 19- 18ص:  انظر أضواء عمى الصحيحيف (2)

عبد اهلل بف عمرو بف العاص، مغيرة بف شعبة، عمرو بف العاص، : وضاع األحاديث وأضاؼ إلى ما ذكره ىنا 
 رغـ ادعاء الحياد  ((76 – 75ص: دراسات في الحديث النبوي لمحسيني ))وقارف بػ سمرة بف جندب ، 

 !!والموضوعية 
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شرط في قبوؿ األحاديث وبالتالي مف فقد اإليماف فال يقبؿ حديثو ، وىذا شرط ال نخالؼ فيو ، 
بؿ أىؿ السنة يجعموف العدالة شرطًا في الراوي ليقبؿ حديثو ، والعدالة تشتمؿ عمى أمور 

وجزئيات أكثر مف مجرد اإليماف كمالزمة التقوى والبعد عف كؿ مفسؽ وخاـر لممروءة ، ولكف 
الخالؼ في إسقاط ىذه الشروط عمى الرواة واألعياف فمننظر ماذا يقصد الشيعة باإليماف ؟؟ 

عميو )وقد عرفنا والحظنا آنفا أف محبة األنصار واألماـ عمى   )): (1) قاؿ النجمي
تعد معيارا وميزانا لأليماف، وعداوتيـ وبغضيـ عالمة النفاؽ، وكذا عرفنا مف مضاميف  (السالـ

لحاد وخروج عف دائرة األيماف  (  (تمؾ األحاديث أف محاربة المسمـ ومقاتمتو كفر وا 

فيكذا لفؽ أحاديث تتكمـ عف حب عمي وحب األنصار وقتاؿ المسمـ ليخمص إلى أف كؿ 
!!  مف قاتؿ عميًا أو أبغضو أو أبغض األنصار فيو منافؽ 

 و ىذه المسألة فييا كالـ كثير وخالصتو أف حب األنصار أو حب عمي ليس لذواتيـ 
نما حبيـ لما قدموه في سبيؿ ىذا الديف وما بذلوه ، وليذا فمف أحبيـ  رضي اهلل عنيـ أجمعيف ، وا 

بيذه المثابة فيو مؤمف ، ومف أبغضيـ ليذا األمر فيو منافؽ ، ألنو إنما ابغض قرب عمي 
رضي الو عنو مف النبي صمى اهلل عميو وسمـ وسابفيتو في اإلسالـ وما قدمو ، وأبغض األنصار 

ومعنى ىذه األحاديث أف مف  )) : (1)وىذا المعنى أشار إليو النووي رحمو اهلل فقاؿ!! لمثؿ ىذا 
يواء المسمميف  عرؼ مرتبة األنصار وما كاف منيـ فى نصرة ديف اإلسالـ والسعي في إظياره وا 
وقياميـ في ميمات ديف اإلسالـ حؽ القياـ ، وحبيـ النبي صمى اهلل عميو و سمـ وحبو إياىـ ، 

وعرؼ مف . وبذليـ أمواليـ وأنفسيـ بيف يديو وقتاليـ ومعاداتيـ سائر الناس ، إيثارا لإلسالـ 
عمى بف أبى طالب رضي اهلل عنو قربو مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ وحب النبي صمى 
اهلل عميو و سمـ لو ، وما كاف منو في نصرة اإلسالـ وسوابقو فيو ، ثـ أحب األنصار وعميًا ليذا 
كاف ذلؾ مف دالئؿ صحة إيمانو وصدقو في إسالمو لسروره بظيور اإلسالـ والقياـ بما يرضى 
اهلل سبحانو وتعالى ورسولو صمى اهلل عميو و سمـ ، ومف أبغضيـ كاف بضد ذلؾ ، واستدؿ بو 

 يمخص رأييـ في (2)وىذا شيخ الشريعة األصبياني(.   (عمى نفاقو وفساد سريرتو واهلل اعمـ 
ىذا الذىبي عمى إمامتو وجاللتو  )): الصحابة ناعيًا عمى الذىبي عدـ إيراده الصحابة في الميزاف

                                                           
  .98:   أضواء عمى الصحيحيف (1)
 .  ىػ 1392بيروت ، الطبعة الثانية ،  – دار إحياء التراث العربي  ، 64 / 2- : شرح النووي عمى مسمـ  (1)

 . 43 – 42: القوؿ الصراح  (2)
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عندىـ تأنؼ مف ذكر الصحابة في كتابو ، وفييـ ضعفاء ، مجروحوف ، مقدوحوف ، مطعونوف 
 ((  ممعونوف

 وليذا فال يمكننا أف نأخذ مثؿ ىذه النصوص المجممة ونطبقيا ىكذا بيذه الطريقة لنحكـ 
يماف ونفاؽ ، وليذا فميس ليذه األحاديث مدخاًل في الجرح والتعديؿ إال إف كاف الدافع  بكفر وا 

. لمحب أو البغض ىو أمر شرعي ، وليس خصامًا دنيويًا أو قتااًل عمى أمر مف أمور الدنيا 

 وليذا فكؿ ما بنى عميو الشيعة مف تجريحيـ لكبار الصحابة وكبار الرواة في 
 .الصحيحيف بيذه الطريقة فمردود عمييـ وباطؿ 

. نقد الصحيحين المتناع صاحبييما الرواية عن آخرين : المطمب الثالث 

فكما انتقد الشيعة المعاصريف الصحيحيف بروايتيما عف عدد مف المجروحيف والمطعوف 
فييـ كما يقولوف ، بؿ وعف الخوارج والنواصب كما زعموا ، انتقدوىما بعكس ذلؾ ، أي بعدـ 

روايتيما عف بعض األئمة والعترة الطاىرة كما زعموا  

 يتضح لمف يراجع ىذيف الكتابيف ويتمعف فييما بدقة أف مؤلفي )) : (1)قاؿ النجمي
راٍو ، وأف كثيرًا مف  (2400)خرجا الحديث عف أكثر مف ألفيف وأربعمائة  الصحيحيف المذيف

، فعمى !! ، أو أنيـ مجيولوف  (عمييـ السالـ)ىؤالء الرواة كانوا نواصب وخصماء أىؿ البيت 
ىذا إف البخاري ومسمـ لـ ترض أنفسيما في أف يخرجا حتى حديثًا واحدًا عف عترة النبي وآلو 

، ولو نقال عنيـ حديثا ال يأتياف إال بأكاذيب وأحاديث موضوعة عمييـ مما (صمى اهلل عميو وآلو)
بالسوء، ولكي تكوف ىذه األكاذيب أكثر تأثيرا وتقبال عند أتباعيما  (عمييـ السالـ)تمس العترة 

 (( . (صمى اهلل عميو وآلو)ينسبانيا إلى آؿ الرسوؿ 

                                                           
 ) و 11ص: (دراسات في الحديث والمحدثيف  ) ، وقارف ب 113 – 112ص :  أضواء عمى الصحيحيف (1)

وعدـ االحتجاج بو ، - عميو السالـ - عدـ إخراج البخاري لحديثو : حيث قاؿ  : 38ص (القوؿ الصراح 
واعتقاد عدـ قابميتو العياذ باهلل ، لإليداع في صحيحو السقيـ ، مع إخراجو مرويات كثير مف الخوارج والنواصب 
ف كاف كافيا في الداللة عمى نصبو  يداع أحاديثيـ في كتابو ، وا  والكذابيف ، والوضاعيف ، واالحتجاج بيـ ، وا 

عميو - ، كالداللة عمى ترجيح روايات ىؤالء المالحدة المالعيف والعياذ باهلل عمى رواياتو (كذا  )وضاللتو وشقاءه 
  .-السالـ 
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!! نقوؿ ليذا الكاذب أرغـ اهلل معطسؾ ، وىؿ عدـ الرواية عف رجؿ طعف فيو ؟؟
، والحاؿ !! فالبخاري رحمو اهلل لـ يرو  أيضأ عف الشافعي ، فيؿ نقوؿ أنو يطعف بالشافعي ؟؟

!! فيؿ عدـ روايتو عنو طعف فيو ؟؟!! أف كثيرًا مف المؤلفيف في الطبقات والرجاؿ صنفوه شافعيًا 
كما أنو لـ يرو عف  عدد كبير مف الفضالء الثقات ، وليس مف شرط البخاري ومسمـ أف يرويا 

ال فإف المقاـ ال يستوعب أف يروي كؿ منيما عف كؿ أحد ، فكـ مف  عف كؿ فاضؿ وثقة وا 
الصحابة تركا ، فكثير مف الصحابة روى عنيما البخاري ولـ نجد ليما رواية عند مسمـ ، 

بؿ مف فضالء المعاصريف ليما ومف كاف !!! والعكس ، وكـ مف فضالء التابعيف ومف بعدىـ 
خراج أحاديث ىؤالء كميـ يطوؿ األمر  . في طبقة سابقة ليما لـ يخرجا ليـ ، وا 

فيو لـ يرو عف أحد مف !! ثـ أروني عمف روى الكميني مف الصحابة والتابعيف ؟؟
الصحابة سوى أئمتيـ ، بؿ إف الكميني لـ يرِو أي حديث عف السيدة فاطمة رضي اهلل عنيا ، وال 

فيؿ يعني ىذا أف الكميني يطعف في ىؤالء األئمة والمعوصوميف !! توجد فيو روايات عف الحسف 
ولـ نجده يروي كذلؾ عف أحد مف التابعيف إال في أقؿ القميؿ الذي ال يغطي نسبة !!  عندىـ ؟؟
أـ أف الكميني وغيره مف !! أليس ىذا حريًا بالتأمؿ والنظر ؟؟!! مف عددىـ % 1أقؿ مف 

أصحاب الكتب األربعة المعتمدة عند الشيعة يطعنوف في خيار ىذه األئمة وليسوا أىاًل لمتحديث 
 !! عنيـ حسب منطؽ النجمي وشيخ الشريعة ومف شايعيما  وردد فريتيما  ؟؟

 

المبحث الثالث 

. نقد  الشيعة المعاصرين لمتون األحاديث 

. ضوابط نقد المتوف عند الشيعة المعاصريف : المطمب األول 

إف المتتبع لنقدات الشيعة عمى الصحيحيف يمحظ أنيا قد تصدر عف عدد مف الضوابط ، 
وأف األمر ليس عشوائيًا ، ولقد تتبعت كتاباتيـ فوجدتيـ ينصوف عمى عدد مف الضوابط رأيت مف 

. المناسب استعراضيا وتسميط الضوء عمييا قبؿ الولوج ىذه المسألة 
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 عمى خمسة ضوابط وىو ما أسماه بمنيج تمحيص الحديث ، وزعـ (1)لقد نص جعفر السبحاني
أف ىناؾ منيجًا عمميًا آخر قؿّ االلتفات إليو مف قبؿ نقاد الحديث، وىو عبارة عف الضوابط 

:  التالية 

 أف العرض عمى القرآف أصؿ أصيؿ وروى فيو فوبي عرض الحديث عمى الكتاب ،: األوؿ - 1
أخرج الرازي في )): حديثًا ال يصح عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ وعزاه لمرازي في تفسيره فقاؿ 

إذا ُروي لكـ عني حديث : اّنو قاؿ( صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)عف النبي  (  259|3):تفسيره 
اّل فرّدوه ( . (. فاعرضوه عمى كتاب الّمو، فإف وافقو فاقبموه، وا 

والمراد مف عرض الحديث عمى الكتاب ىو إحراز عدـ المخالفة ال   )): (2)وقاؿ في تفسير ىذا
ّنما المخالفة مسقطة لو عف الحّجية  ، ( (الموافقة، إذ ليست الثانية شرطًا في حّجية الحديث وا 

وىناؾ مرويات عف أئمتيـ توافؽ ىذا الضابط ال أطيؿ بذكرىا ، بؿ سأذكر درجة ىذا الحديث ، 
ألف غاية ما نقموه عف أئمتيـ كالـ سمؼ إف صح ننظر فيو فإف لـ يتعارض مع أصؿ قبمناه ، 

ف تعارض رددناه  . وا 

وتردد عف عدد مف األئمة الحكـ ببطالف ىذا الحديث ، وانو مما وضعتو الزنادقة ، كعبد الرحمف 
  .(2)، والخطابي كما ذكر الشوكاني (1)بف ميدي كما ذكر ابف عبد البر 

عرض الحديث عمى السّنة المتواترة : الثاني :(3)ثـ قاؿ

إّف السّنة المتواترة كالكتاب العزيز كالىما قطعياف َبيد أّف الكتاب وحي بمفظو ومعناه، 
. فتكوف معيارًا لتميز الحّؽ عف الباطؿ . والسّنة وحي بمعناىا ال بمفظيا

                                                           
  ، 69 – 54ص:  الحديث النبوي بيف الرواية والدراية (1)
  .55ص:  المصدر السابؽ (2)
. ـ 1916 ، ط إدارة الطباعة المنيرية بمصر ، سنة 191 /2جامع بياف العمـ وفضمو  (1)
بيروت ظ األولى ، وذكره ابف –  ، تحقيؽ عبد الرحمف المعممي ، دار الكتب العممية 291:  الفوائد المجموعة (2)

  ، وىو كذلؾ عند الصغاني والفتني ومرعي الكرمي وآخروف ممف 158/ 1الموضوعات الكبرى الجوزي في 
 .صنؼ في الموضوعات 

  .60ص:  الحديث بيف الرواية والدراية (3)
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والمراد مف عرض الحديث عمى السنة المتواترة ليس ىو إحراز موافقتو  )): وقاؿ شارحًا 
ليا، بؿ إحراز عدـ مخالفتو ليا لكوف المخالفة مسقطة لمحجية، فالسنة المتواترة أو المستفيضة 

(. (كالقرآف الكريـ 

أي سنة متواترة يقصد ؟؟ أىو عمى مقاييس نقدىـ ؟؟ ألف األمر ليس ثمة :  والسؤاؿ ىو 
سنة صحيحة عندىـ فضاًل عف أف تكوف متواترة ، فيكوف ذكر ىذا فضوؿ وزيادة ، وغير حقيقي 

 !!

عرض الحديث عمى العقؿ الحصيؼ :  الثالث

فمنطؽ العقؿ القطعي يعد مقياسًا لتمييز الحّؽ عف الباطؿ، ولتصحيح ما  )) : (4)قاؿ
وعمى ضوء ذلؾ فالروايات الصريحة في إثبات .....يعزى إلى منطؽ الوحي وما ال يعزى إليو 

الجية لّمو تبارؾ وتعالى، وفي إثبات الجبر و سمب الحرية واالختيار عف اإلنساف فيما يناط بو 
اإليماف والكفر كّميا تخالؼ العقؿ الحصيؼ الذي بو ُعرؼ الّمو سبحانو وأنبياؤه 

وأظير مف ذلؾ ما رواه غير واحد مف أصحاب الصحاح مف أّنو سبحانو ُيرى في ......ورسمو
اآلخرة بنفس العيف الحاسة مع أّف ىذه الرؤية مستحيمة عقاًل، اَلّف المرئي ال يرى إاّل في جية، 
وقد قمنا بامتناع الجية لو، كما المرئي منو سبحانو يوـ القيامة ال يخمو إّما أف يكوف بعضو أو 

( . (كمو 

أي عقؿ حصيؼ ىذا ، فال يكاد يوجد عقؿ بال مؤثرات ، وما ذكره السبحاني مف : والسؤاؿ 
وقولو ىذا ال يغني وال ُيسمف مف جوع !! تطبيؽ ليذا واضح أنو حكـ العقؿ في نصوص العقائد 

ألف إثبات الجية والجبر واالختيار ال يحكـ بيما بيذه الطريقة ، إذ المتوىـ ىذا موجود نظائره !! 
وسأترؾ بقية التعميؽ . في القرآف الكريـ ، وليذا فسنجد أف الحكـ سيكوف وفؽ األىواء ال العقوؿ 

. لمطمب آخر 

عرض الحديث عمى التاريخ الصحيح :  الرابع

                                                           
  .62ص:  المصدر السابؽ (4)
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إّف التاريخ الصحيح اّلذي اتّفؽ عميو أعالـُ المسمميف وأىُؿ السير والتاريخ أحد المعايير لتمييز 
. الصحيح عف السقيـ  

عرض الحديث عمى اتّفاؽ األمة  : الخامس:  ثـ قاؿ 

. إّف اتّفاؽ األمة عمى حكـ مف األحكاـ دليؿ قطعي عميو دوف فرؽ بيف المنيج الشيعي أو السّني

وعمى ضوء ذلؾ فمو ورد حديث يخالؼ المتفؽ عميو بيف األمة فيحكـ عميو بالدس والوضع، 

ىذه الضوابط التي ذكرىا جعفر السبحاني في كتابو ، وىي تبدو لموىمة األولى منطقية أو فييا 
شيء مف المنطؽ ، ولكف الصحيح أنيا ضوابط ممتبسة كالسنة المتواترة ما المراد بيا ؟؟ والعقؿ 

وكذا اتفاؽ األمة أي أمة نريد !! الحصيؼ ما ىو ضابطو ؟؟ وكيؼ نعرؼ أنو عقٌؿ حصيؼ ؟؟
فواضح أف ىذه !! أـ الشيعة وحدىـ ، أـ السنة أـ غيرىما ؟؟!! ؟؟ أىي األمة بمجموعيا ؟؟

الضوابط غطاء ألمر آخر ، ألننا نجد أنو بتطبيؽ ىذه الضوابط يمحظ أف اليوى لو فيو القدح 
المعمى ، والقناعات المسبقة مف عدد مف األمور ىي التي تحكمت بقائمييا ، وليذا ال بد مف 
. التعريج عمى عدد آخر مف الضوابط التي لـ يصرحوا بيا لكنيا واضحة وضوحًا ال خفاء فيو 

:   وىناؾ ضوابط إضافية رأيت أنيا ىي التي تتـ مراعاتيا عند التطبيؽ وىي 

. عرض الحديث عمى عقائد القـو وقناعاتيـ وبخاصة األئمة وعصمتيـ   -  1 

عرض الحديث عمى مناقب آؿ البيت وفؽ ما رووه ، فكؿ حديث يروى في المناقب  – 2 
!! عمى خالؼ ما رووه ، أو بنقص حكموا بالتصرؼ فيو وبالتالي كذبو 

 وبتقديري أف ىذيف األمريف ىما المذاف يتحكماف بضوابط نقد المتوف عند الشيعة 
المعاصريف وال يكاد يذكر حديث ال يروؽ ليـ ، أو ال يرونيـ عمى المقاس المحدد إال أخذوا 

. بالطعف فيو انطالقًا مما ذكرت ، ولبياف ذلؾ أعطي ىذه األمثمة 

طبيعة انتقادات الشيعة لمتوف الصحيحيف   : المطمب الثاني 

 لقد الحظت أف انتقادات المتوف أخذت أشكااًل عدة ، فأحيانًا ادعوا التصرؼ في المتوف 
!! بزيادة ، أو نقصاف ، وأحيانًا بالنقؿ بالمعنى تعمدًا إلخفاء فضيمة أو فضيحة 



30 
 

وىذا دليؿ آخر تقطيع الحديث : لدليؿ الرابعا: ))(1)قاؿ النجمي : تقطيع الحديث :  أواًل 
وىذا . وىو رابع األدلة عمى عدـ الوثوؽ والطمأنينة بما ورد مف الحديث في صحيح البخاري

التي صدرت مف البخاري ناجمة عف روح - تقطيع الحديث - العمؿ أو باألحرى ىذه الخيانة 
، ولذلؾ (عميو السالـ)التعصب والتطرؼ الذي كاف يكنو تجاه أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب 

أو يكشؼ عف منقصة  ، (عميو السالـ)تراه يسقط ويقطع أي حديث فيو منقبة مف مناقب عمى 
وجيالة ألحد مف الخمفاء فيحذؼ صدر الحديث أو ذيمو، أو يعمد إلى قطعو مف وسطو حتى 

. وىذا العمؿ يعتبره عمماء الحديث تدليسا وخيانة في أمانة نقؿ الرواية. تخفى المنقبة أو المنقصة
ف البخاري كمحدث أو مفسر أو مؤرخ لـ يمتـز في نقمو الحديث بمسؤوليتو  في بياف الحقائؽ - وا 

كاممة كما ىي، بؿ عمد إلى حذؼ ما يخالؼ ىواه مما في الحديث وضبط ما تستسيغو نفسو 
وذوقو، وىذا التدليس والتقطيع يعد مف أعظـ الخيانات التي يقترفيا المحدث، ألنو تعتيـ لمحقائؽ 

وتزوير لمواقع وتضميؿ لألفكار واألذىاف، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنو يدلنا عمى حقيقة ىامة 
وىي أف شطرا كبيرًا وعددًا ضخمًا مف األحاديث والروايات الصحيحة كانت بحيازة البخاري، 

وحيث إنيا ال تتالءـ وىواه فمـ يدونيا في صحيحو ومف ثـ اندرست شيئًا فشيئًا، ومف البيف أف 
مف يقـو بالتدليس في كؿ ما يريد تدوينو فإف مصير سائر األحاديث المخالفة ليواه تكوف التشويو 

: وتقطيعاتو   : أمثمة ونماذج مف تدليسات البخاري- أييا القارئ الكريـ - ونورد لؾ . أو النسياف
إني أجنبت ولـ أجد ماءا فما العمؿ ؟ قاؿ : سأؿ رجؿ عمر بف الخطاب: حكـ الجنابة - 1

فكاف في المجمس عمار بف ياسر فقاـ معترضا عمى عمر في فتواه وذكره بحكـ . ال تصؿ: عمر
وال يخفى أف فتوى الخميفة بترؾ . (صمى اهلل عميو وآلو)التيمـ الذي سمعاه معا مف رسوؿ اهلل 

، وىذا (صمى اهلل عميو وآلو)الصالة حيف الجنابة مخالفة صريحة لنص القرآف وسنة رسوؿ اهلل 
مما يدؿ عمى جيؿ الخميفة بحكـ التيمـ، وعدـ إحاطتو باألحكاـ الشرعية، وغفمتو عما ىو عامة 

، وذلؾ حفظًا ال تصؿ: االبتالء، ولكف البخاري قاـ بتقطيع الحديث فحذؼ منو إجابة الخميفة
ولكي تتجمى الحقيقة لمقارئ أكثر نورد نص الحديث أوال عف البخاري . لكرامة الخميفة مف أف تناؿ

حدثنا : حدثنا آدـ، قاؿ: (2)أخرج البخاري: ثـ نردفو بما رواه كؿ مف مسمـ والنسائي وابف ماجة
جاء رجؿ إلى : شعبة، حدثنا الحكـ، عف ذر، عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزى، عف أبيو قاؿ

: فقاؿ عمار بف ياسر لعمر بف الخطاب. إني أجنبت، فمـ أصب الماء: عمر بف الخطاب فقاؿ
أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فمـ تصؿ، وأما أنا فتمعكت فصميت، فذكرت لمنبي 

إنما كاف يكفيؾ ىكذا، فضرب النبي : (صمى اهلل عميو وآلو)، فقاؿ النبي (صمى اهلل عميو وآلو)

                                                           
 116ص :   أضواء عمى الصحيحيف (1)
 .  كتاب التيمـ باب المتيمـ ىؿ ينفخ فييما92: 1:   الجامع الصحيح (2)
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وأما ما أخرجو . بكفيو األرض، ونفخ فييما ثـ مسح بيما وجيو وكفيو  (صمى اهلل عميو وآلو)
حدثني الحكـ، عف ذر، عف سعيد بف عبد الرحمف : عف شعبة قاؿ: (1)مسمـ والنسائي وابف ماجة 

فقاؿ ! ال تصؿ : إني أجنبت فمـ أجد ماءا، فقاؿ: اف رجال أتى عمر، فقاؿ: بف أبزى، عف أبيو
أما تذكر يا أمير المؤمنيف إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فمـ نجد ماء، فأما أنت فمـ تصؿ، : عمار

إنما كاف يكفيؾ أف : (صمى اهلل عميو وآلو)وأما أنا فتمعكت في التراب وصميت، فقاؿ النبي 
تضرب بيديؾ األرض، ثـ تنفخ، ثـ تمسح بيما وجيؾ  

إف شئت لـ احدث بو ،  فكما ترى أييا القارئ العزيز : اتؽ اهلل يا عمار، قاؿ: فقاؿ عمر. وكفيؾ
حيث  (ال تصؿ)أف ىذيف الحديثيف مف حيث السند والمتف سواء وال فرؽ بينيما إال في جممة 

 .أسقطيا البخاري وأثبتيا مسمـ

 فانظر كيؼ أف النجمي قد أسرؼ في إلصاؽ التيـ بالبخاري ونعتو بالتدليس والمخادع ، 
. ونسبو إلى الحيانة والتعصب والتطرؼ ، وأتى بيذا الحديث كدليؿ 

 والواقع أف روح المؤامرة تسيطر عمى ىذا المؤلؼ وأضرابو ، والقارئ لدراساتيـ يخرج 
بخالصة مفادىا أف الصحابة ورواة الحديث والعمماء لـ يكف ليـ مف شأف إال الحط مف عمي 

رضي اهلل عنو ، وكتـ فضائمة ، وفي المقابؿ كتـ عيوب بقية الخمفاء ، والتماس فضائؿ مزعومة 
. ليـ ، وىذا كمو مناقض لمواقع ، ولنبيف ما يتعمؽ بيذا الحديث 

 نعـ إف البخاري رحمو اهلل تعالى روى ىذه الرواية كما بيف المؤلؼ ، ومسمـ والنسائي 
مف قوؿ عمر ، ولكف ىؿ ىذا تصرُّؼ مف البخاري وتعمد منو  (ال تصؿ  )وغيرىما روياه بزيادة 

!!  لكتـ ىذا األمر الذي يدؿ كما قاؿ النجمي عمى جيؿ عمر باألحكاـ ؟؟

 لقد تتبعت روايات ىذا الحديث ألرى ىؿ تفرد البخاري مف بيف كؿ الرواة بيذه الصيغة ، 
!! أـ ىؿ وافقو غيره في رواية ىذه الصيغة ، ولو ثبت تفرد البخاري فقد يكوف لكالـ النجمي وجو 

 لقد وجدت أف ىذا الحديث روي بصيغ مختمفة ، كثير منيا بالصيغة التي رواىا مسمـ 
والنسائي كما مر ، وفي المقابؿ ىناؾ مف روى الحديث كرواية البخاري كالبغوي والبييقي مف 
طريؽ البخاري فال يفيدنا ىذا ، ولكف ىناؾ روايات مف غير طريؽ البخاري رويت بنفس سياؽ 

                                                           
  ، وابف ماجو في السنف 1/303: والنسائي في السنف الكبرى :        رواه مسمـ في الجامع الصحيح (1)
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َعْبُد الرَّْحَمِف : َأْخَبَرَنا َأُبو َعْبِد المَِّو اْلَحاِفُظ َأْخَبَرِنى َأُبو اْلَقاِسـِ :  قاؿ (1)البخاري فقد أخرج البييقي 
ـُ ْبُف  ـُ َحدَّثََنا ُشْعَبُة َحدَّثََنا اْلَحَك ـُ ْبُف اْلُحَسْيِف َحدَّثََنا آَد ْبُف اْلَحَسِف اأَلَسِدىُّ ِبَيَمَذاَف َحدَّثََنا ِإْبَراِىي

َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى ُعَمَر ْبِف : ُعَتْيَبَة َعْف َذرٍّ َعْف َسِعيِد ْبِف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َأْبَزى َعْف َأِبيِو َقاَؿ 
ـْ َأِجِد اْلَماءَ : اْلَخطَّاِب َفَقاَؿ  َأَما َتْذُكُر ِإنَّا : َفَقاَؿ َعمَّاُر ْبُف َياِسٍر ِلُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب . ِإنّْى َأْجَنْبُت َفَم

ـْ ُتَصؿّْ ، َوَأمَّا َأَنا َفَتَمعَّْكُت َفَصمَّْيُت ، َفَأَتْيُت النَِّبىَّ  -ُكنَّا ِفى َسَفٍر َفَأْجَنْبُت َأَنا َوَأْنَت ، َفَأمَّا َأْنَت َفَم
ِإنََّما َكاَف َيْكِفيَؾ » - :صمى اهلل عميو وسمـ-َفَذَكْرُت َذِلَؾ َلُو َفَقاَؿ النَِّبىُّ - صمى اهلل عميو وسمـ

َـّ َمَسَح ِبِيَما َوْجَيُو - صمى اهلل عميو وسمـ-َفَضَرَب النَِّبىُّ . «َىَكَذا  ِبَكفَّْيِو اأَلْرَض َفَنَفَخ ِفيِيَما ، ُث
.  َوَكفَّْيوِ 

فانظر كيؼ أف ىذه الرواية ليست مف طريؽ البخاري ، وىي متطابقة مع رواية البخاري 
 . ، وىذا يعني أف ليس لمبخاري شأف بتغيير أو اقتطاع ، وىذا شأف مف ال يعمـ وال يفيـ 

وىناؾ روايات أخرى فييا اختالؼ كقولو فمـ يدر ما يقوؿ ، ولعؿ البخاري لمس  ىذا 
االختالؼ ، فاختار الرواية األخرى التي لـ يذكر فييا ، ال تصؿ ػ أو لـ يدر ما يقوؿ ، واختار 

ولمزيد مف بياف ىذا يراجع مطمب الجيؿ في منشأ . التي سكتت عف جواب عمر ألنيا أحوط 
. االنتقادات 

البخاري والنقؿ بالمعنى ومما : الدليؿ الخامس: ))(2)قاؿ النجمي: الرواية بالمعنى : ثانيًا 
يسمب االطمئناف واالعتماد عمى صحيح البخاري وعدـ الوثوؽ بو أف قسما مف أحاديثو قد رويت 

 (( . بالمعنى، ولـ ينقميا مؤلؼ الصحيح بنفس المفظ حسب ما سمعيا مف ناقمييا

فمو تتبعنا وفحصنا في األحاديث التي رواىا البخاري في صحيحو لوجدنا أف  )): ثـ قاؿ 
البخاري اتبع اسموب النقؿ بالمعنى في كثير منيا، وما ذكره ابف حجر فإنو مف باب التمثيؿ ال 

وعميو فيؿ يمكف لقارئ أف يعتمد عمى كتاب وضعو مؤلفو في مدة ستة عشر سنة، كما . الحصر
اعترؼ البخاري أنو خرج وضبط فيو تمؾ األحاديث التي سمعيا في بمد، وبعد مدة مف الزمف 
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كتبيا وىو في بمد آخر ؟ وال ريب أف ىذه الفترة الزمنية التي فصمت بيف سماع الحديث وبيف 
تدوينو، سوؼ تنسيو ألفاظ الحديث، ويأتي مكانيا بألفاظ أخرى غيرىا، أي يكوف النقؿ فيو نقال 
بالمعنى، وبيذا يفقد الحديث شأنو واعتباره، وأضؼ إلى ذلؾ احتماؿ أف تمحى الكثير مف دقائؽ 

وليذا السبب جعمنا موضوع النقؿ بالمعنى الذي اتبعو . ألفاظ الحديث األوؿ عندما يروى بالمعنى
 ( .(البخاري في تخريجو لألحاديث في صحيحو دلياًل عمى ضعؼ أحاديثو 

وبالرغـ مف أف المؤلؼ ركب أمرًا عمى أمور إال أف الرواية بالمعنى معترؼ بيا مف قبؿ 
كتاب :الكافي  )): السمؼ ، وخالصة أقواؿ السمؼ أو جميورىـ ىو جواز الرواية بالمعنى 

. النوادر مف العمـ َباُب ِرَواَيِة اْلُكُتِب َو اْلَحِديِث َو َفْضِؿ اْلِكَتاَبِة َو التََّمسُِّؾ ِباْلُكُتِب 
ُمَحمَُّد ْبُف َيْحَيى َعْف ُمَحمَِّد ْبِف اْلُحَسْيِف َعِف اْبِف َأِبي ُعَمْيٍر َعِف اْبِف ُأَذْيَنَة َعْف ُمَحمَِّد ْبِف 

َأْسَمُع اْلَحِديَث ِمْنَؾ َفَأِزيُد َو َأْنُقُص َقاَؿ ِإْف ُكْنَت  (عميو السالـ  )ُمْسِمـٍ َقاَؿ ُقْمُت أِلَِبي َعْبِد المَِّو 
 (( . ُتِريُد َمَعاِنَيُو َفاَل َبْأَس 

فأكتفي بذكر ىذا وال أزيد ألف جواز الرواية بالمعنى أمر مذكور عف جميور السمؼ 
،وىذا نص مف الكافي عف جعفر الصادؽ ، أفينقد النجمي ىذا عف جعفر رحمو اهلل أـ أف النقد 

مختص برواية البخاري وغيره مف عمماء السنة ؟؟ 

. نماذج لنقد المتوف في الصحيحيف ونقدىا حسب الضوابط التي بينتيا :المطمب الثالث 

 إف التعرض لنماذج قد ال يتوقؼ عند حد معيف ، وذلؾ ألف كثيرًا مف األحاديث التي 
تعرض لنقدىا النجمي وشيخ الشريعة وىاشـ معروؼ الحسيني ىي في الغالب مف مخمفات 

، وليذا  (شيخ المضيرة  )و (أضواء عمى السنة المحمدية  )انتقادات أبي رية في كتابيو 
سأتعرض لنقد عناويف كبيرة وليس مجرد روايات فحسب ، وليذا سأتناوؿ ثالثة عناويف كبيرة ، 

 .  لمكالـ عنيا إجمااًل 

. روايات التجسيـ :  أواًل 

يزعـ الشيعة أف أحاديث أىؿ السنة ولجماعة وخاصة الصحيحيف طافحة بأحاديث 
وىذا وحده كاؼ إلطراح الثقة بيذه الكتب التي يعدىا أىؿ السنة مف !! التجسيـ وتشبيو اهلل بخمقو 

أوثؽ الكتب ، والحقيقة عف ىذا ألمر غريب ، إذ إف التجسيـ منشؤه مف ىؤالء القـو ، بؿ إف مف 
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كبار الرواة عندىـ مف أصحاب أبي عبد اهلل جعفر الصادؽ ىـ مف اخترع القوؿ بالتجسيـ وىما 
ىشاـ بف الحكـ ، وىشاـ بف سالـ الجواليقي ، وقالوا مقوالت تقشعر ليا األبداف كما بيف مف 

صنؼ في الفرؽ مف السنة والشيعة ، ومروياتيـ كثيرة متوافرة في مستندىـ الكافي ، بؿ إف كثيرًا 
. مف مرويات كتاب التوحيد في الكافي لمكميني مف طريؽ ىذيف 

 يوجد في صحيح البخاري روايات التجسيـ والتشبيو )): قاؿ السبحاني في مقدمتو لمقوؿ الصراح 
ف حاوؿ شراح الصحيح تأويميا غير انيا فشمت جميعا ، ألف ظيورىا بمكاف يحد مف  بوفرة وا 

إلى أف البخاري عاش  تأويميا والتالعب بيا ، والسبب وراء ىذه الكثرة مف روايات التجسيـ يعود
في عصر المتوكؿ العباسي الذي استخدـ طبقة مف المحدثيف ومنحيـ الجوائز في نقؿ األحاديث 

 (( التي تؤيد موقؼ المحدثيف أماـ أىؿ التنزيو مف العدلية والمعتزلة 

 ثـ ذكر ىو وغيره نماذج مف ىذه األحاديث التي تفيد التجسيـ ، كأحاديث رؤية اهلل 
تعالى ، وأحاديث الصفات الخبرية كاليد ، والعيف ، وذكر النزوؿ وغير ذلؾ ، وكمو أخذًا حيزًا 

. كيرًا ، وقدرًا أكبر مف النقد 

مف مسائؿ التوحيد : - المسألة األولى في الصحيحيف: رؤية اهلل )): (1)فمف ذلؾ ما قالو النجمي
ىي مسألة التجسيـ، وأف اهلل - كما جاءت في نصوص أحاديث الصحيحيف - الميمة بؿ أىميا 

نو تعالى يمكف -التي نحس بيا في العالـ والكوف - تعالى جسـ كاألجساـ المادية األخرى  ، وا 
صمى اهلل عميو )كنا جموسا عند النبي ): ثـ ذكر حديث جرير بف عبد اهلل قاؿ. رؤيتو ومشاىدتو

إنكـ ستروف ربكـ كما تروف ىذا القمر، ال تضاموف في : فقاؿ. فنظر إلى القمر، ليمة البدر (وآلو
: رؤيتو، فإف استطعتـ أف ال تغمبوا عمى صالة قبؿ طموع الشمس وقبؿ غروبيا فافعموا، ثـ قرأ

أخرجو البخاري ومسمـ في صحيحييما في  (وسبح بحمد ربؾ قبؿ طموع الشمس وقبؿ الغروب)
   (( . (2)أبواب متعددة وبأسانيد مختمفة

                                                           
  .133 – 132:  أضواء عمى الصحيحيف (1)
 باب فضؿ صالة 150 كتاب الصالة باب فضؿ صالة العصر، وص 145: 1الجامع الصحيح لمبخاري  (2)

.  كتاب التوحيد باب وكاف عرشو عمى الماء156: 9 كتاب القرآف باب تفسير سورة ؽ، وج 173: 6الفجر، وج 
  633باب فضؿ صالتي الصبح والعصر والمحافظة عمييما ح  (37) كتاب الصالة باب 439: 1صحيح مسمـ 

. 
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ىذه مسألة جنح فييا النجمي نحو اليوى ، وبنى عمى أصميـ الفاسد ونفى الرؤية ، 
ونحف ال نقبؿ ىذا الكالـ ألف أحاديث الرؤية متواترة وىذا كاؼ في إثباتيا ، أما أف يقاؿ بأف 
الرؤية فييا تشبيو وتجسيـ فيذا ىو التشبيو والتجسيـ ، ألف ىؤالء قاسوا ما يتوىمونو في حؽ 

البشر عمى ما ورد في حؽ اهلل ، وقاسوا ما يمكف أف يكوف مف أحواؿ الدنيا عمى أحواؿ اآلخرة ، 
وىذا قياس فاسد ألنو قياس الشاىد عمى الغائب ، وىذا ىو التشبيو أيضًا ، ثـ إف استدالالت 

نما بداللة اآليات أيضًا ، وىي قولو تعالى وجوه يومئذ }: السنة ليست باألحاديث المتواترة فقط ، وا 
، وال ُيفيـ مف ىذه اآليات ناظرة أي منتظرة ألنو ذكر الوجو والنظر في {ناضرة إلى ربيا ناظرة 

ىذه اآلية ، ثـ حرؼ الجر إلى ال يفيـ منو إال النظر ىذا لمف كاف يفيـ العربية ال مف انغمس 
وكذلؾ آية كال أنيـ عف ربيـ !! كحاؿ المؤلؼ !!!  بالعجمة بؿ ال يستطيع إقامة حرؼ بالعربية 

فاستنتاج الشافعي العربي الفصيح استدالؿ صحيح وىو مف باب مفيـو : يومئذ لمحجوبوف 
 . المخالفة

أما أحاديث الصفات الخبرية فيكاد ال يوجد صفة في السنة إال وليا مثيؿ مف القرآف 
الكريـ ، فما بالنا آمنا بما في القرآف ، ونفينا ما في السنة ، والمشكمة أف الجرأة عند ىؤالء تتمثؿ 

ولست أريد اف أذكر . في الحكـ بوضع وكذب ىذه األحاديث ألنيا موىمة لمتشبيو والتجسيـ 
روايتيـ الطافحة التمثيؿ والتجسيـ ، والمشكمة أنيـ يؤلونيا عمى أنيا مف األحاديث الصعبة 

المستصعبة التي ينبغي اإليماف بيا كما جاءت ، ويسمموف ليذا ، وتستطيؿ ألسنتيـ في روايات 
. ليا نظائرىا في القرآف 

أحاديث األنبياء ، وىذا أمٌر آخر يكثر الشيعة مف الدندنة حولو، وىو أحاديث : ثانيًا 
األنبياء وعصمتيـ ، وما يجوز حقيـ وما ال يجوز ، وزعموا أف أىؿ السنة في صحاحيـ رووا 

. أحاديث تتناقض وعصمة األنبياء وتتنافى مع مقاـ النبوة 

ورد أيضا في الصحيحيف البخاري ومسمـ الذيف نحف بصدد التحقيؽ  : ))  (1)قاؿ النجمي
يسطراف األساطير والقصص، التي  (عمييـ السالـ)فييما، فيما عندما يأتياف عمى ذكر األنبياء 

، ودسوىا بعد ذلؾ (عمييـ السالـ)كاف يروييا قصاصو الييود وغيرىـ، وينسبونيا إلى األنبياء 
واألطـ مف ذلؾ إف الصحيحيف لـ يشوىا . بيف أوساط المسمميف بعنواف األحاديث الصحيحة

عامة وحرفوىا فحسب، حتى ظيرت صورتيـ مضحكة  (عمييـ السالـ)الصورة الحقيقية لالنبياء 
مف كونيا  (صمى اهلل عميو وآلو)ومستيترة، بؿ إنيما بدال الصورة الواقعية والحقيقية لمنبي محمد 

                                                           
  .212ص:  أضواء عمى الصحيحيف (1)
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شخصية روحية ذات السمات األخالقية والربانية إلى شخصية منافية لمواقع ومباينة لما ورد في 
 ((  آيات الذكر الحكيـ

وبعد ىالؾ معاوية رأى الخمفاء الذيف تزعموا  : ))(1)ىكذا في مصادرة ال بينة عمييا ، ثـ قاؿ
المسمميف أف األحاديث التي اختمقتيا مؤسسة معاوية مفيدة في تثبيت نظاميـ وتقوية أركاف 

سمطانيـ، وتحكيـ خالفتيـ، فمذلؾ سعوا في حفظ ىذه األحاديث وتنظيميا وتعديميا واجتيدوا في 
ومف بعد ذلؾ كانت ىذه األحاديث تنتقؿ مف فـ ىذا إلى اذف غيره، حتى استقرت وقرت . تقويتيا

، وإلثبات صحة كالمو ( ( في الكتب والمؤلفات، وفي مقدمتيا صحيح البخاري وصحيح مسمـ 
ذكر خمسة نماذج رأيت أف أذكر أحدىا لعدـ وروده في الكتب التي انتقدت الصحيحيف ، ونظرًا 

سباؽ موسى والحجر أخرج الشيخاف في  ))  :(2)قاؿ: ألف المقاـ ال يسمح أكثر مف مثاؿ 
إف موسى كاف رجال حييا : (صمى اهلل عميو وآلو)قاؿ رسوؿ اهلل : صحيحييما عف أبي ىريرة قاؿ

ما يستتر ىذا : ستيرا، ال يرى مف جمده شئ استحياءا منو، فآذاه مف آذاه مف بني إسرائيؿ، فقالوا
ف اهلل أراد أف يبرئو مما قالوا لموسى  التستر إال مف عيب بجمده، أما برص وأما أدرة وأما آفة، وا 
ف  فخال يوما وحده، فوضع ثيابو عمى الحجر، ثـ اغتسؿ، فمما فرغ أقبؿ عمى ثيابو ليأخذىا، وا 

ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى : الحجر عدا بثوبو فأخذ موسى عصاه وطمب الحجر، فجعؿ يقوؿ
انتيى إلى مأل مف بني إسرائيؿ فرأوه عريانا، أحسف مما خمؽ اهلل وأبرأه مما يقولوف، وقاـ الحجر 
فأخذ بثوبو فمبسو، وطفؽ بالحجر ضربا بعصاه، فواهلل إف بالحجر لندبا مف أثر ضربو ثالثا أو 

يا أييا الذيف آمنوا ال تكونوا كالذيف آذوا موسى فبرأه اهلل مما قالوا ): أربعا أو خمسا فذلؾ قولو
ثـ أخذ يسوؽ انتقاداتو ، وأف ىذا الحديث يتنافى وعصمة األنبياء ، وعقب ( (وكاف عند اهلل وجييا

وىذا التفسير الذي رووه عف أبي ىريرة ال يخرج إال مف كيس أبي ىريرة، بؿ إنو مف )): قائاًل 
 . ((مميزاتو الخاصة بو 

وىذا الذي انتقده بو ىؿ يتنافى وعصمة األنبياء ، ولنفرض فرضًا آخر لو أف أحدًا رأى  
نبيًا مف األنبياء عمى ىذه الحالة ىؿ يقدح ىذا في نبوتو وعصمتو ؟؟ ، ثـ ىؿ كاف ىذا األمر 

منو برضا واختيار منو لتنافى ىذا مع الحشمة والوقار الذي ينبغي أف يكوف عميو ، ولكف بما أنو 
. ال يد لو في ىذا ، وىو كاره وغاضب فال يقدح في نبوتو وال عصمتو 
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محمد بف يحيى، عف أحمد بف محمد، عف -  : ))(3) أما الذي يقدح فيو ما رواه الكميني
: قاؿ (عميو السالـ)ابف محبوب، عف عبد اهلل بف غالب، عف جابر الجعفي، عف أبي جعفر 

فمر عاري الجسـ يوـ النحر إلى ظير المدينة عمى جمؿ  (صمى اهلل عميو وآلو)خرج رسوؿ اهلل 
يا معاشر النساء تصدقف وأطعف أزواجكف فإف أكثركف في النار : بالنساء فوقؼ عمييف ثـ قاؿ

واهلل ! يا رسوؿ اهلل في النار مع الكفار؟: فمما سمعف ذلؾ بكيف، ثـ قامت إليو امرأة منيف فقالت
إنكف كافرات : (صمى اهلل عميو وآلو)ما نحف بكفار فنكوف مف أىؿ النار، فقاؿ ليا رسوؿ اهلل 

 (( . بحؽ أزواجكف

 فأييما أشد ما ورد في حؽ موسى في الصحيحيف ، أـ ما ورد ىنا في حؽ محمد صمى 
!! اهلل عميو وسمـ ؟؟

. أحاديث المناقب والعترة الطاىرة :  ثالثًا 

 لقد صدع الشيعة رؤوسنا بأف صاحبي الصحيحيف يكتموف فضائؿ العترة وآؿ البيت ، 
وفي المقابؿ اخترعوا مناقب لمف ال مناقب لو ، وأنيـ إف رووا المناقب والفضائؿ تصرفوا ىا ، 

.  وقد تعرضت لشيء مف ىذا في المباحث السابقة  

إف البخاري ومسمـ لـ ترض أنفسيما في أف يخرجا حتى حديثًا واحدًا  : )) (1) قاؿ النجمي
، ولو نقال عنيـ حديثا ال يأتياف إال بأكاذيب وأحاديث (صمى اهلل عميو وآلو)عف عترة النبي وآلو 

بالسوء، ولكي تكوف ىذه األكاذيب أكثر تأثيرا  (عمييـ السالـ)موضوعة عمييـ مما تمس العترة 
 (( . (صمى اهلل عميو وآلو)وتقبال عند أتباعيما ينسبانيا إلى آؿ الرسوؿ 

ويكفي لبياف كذب ىذا وبعده عف الحؽ أف نرجع إلى كتابي البخاري ومسمـ وجدناىما 
يخرجاف أحاديث المناقب في كتابييما فكالىما روى أحاديث كثيرة في فضائؿ عمي ، ثـ فضائؿ 

الحسف والحسيف وفاطمة ، وآؿ بيت النبي صمى اهلل عميو وسمـ إجمااًل ، فيؿ ىذا يستقيـ مع 
في حيف أننا نجد أنيما لـ يرويا أي !!  فرية الطعف بآؿ البيت التي أطمقيا ىذا الرجؿ وغيره ؟؟

حديث في فضؿ معاوية أو والده أو أىؿ بيتو رضي اهلل عف الجميع ، ولننظر كيؼ ُيعمؿ 
إال أف البخاري الذي لـ يرض أف ينقؿ ىذه المناقب المسممة واليقينية  )):  ىذا األمر(2)النجمي
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ويخصص ليا بابا خاصا في صحيحو فحسب، بؿ أفرد بابا خاصا في فضائؿ معاوية ، وحيث 
 يروي  ،حقاً  (صمى اهلل عميو وآلو)إنو لـ يعثر عمى منقبة لمعاوية رويت عمى لساف رسوؿ اهلل 

صمى )حديثيف عف حبر األمة ابف عباس جاء في أوالىما أنو مدح معاوية لصحبتو لرسوؿ اهلل 
  .((، وجاء في ثانييما مدحًا لمعاوية بكونو فقييًا وعالمًا (اهلل عميو وآلو

تقولوف أف األحاديث التي وضعت في معاوية كثيرة ، فإذا كاف نقؿ  عجبًا أال: فأقوؿ 
البخاري ال يميز فيو بيف الصحيح والسقيـ ، ولماذا لـ يذكر شيئًا مف تمؾ األكاذيب إذا كاف ال 

، ولماذا قمتـ بأف البخاري لما لـ يعثر عمى منقبة واحدة رويت عف !! ييمو الصحيح مف غيره ؟؟
أليست ىذه !! النبي صمى اهلل عميو وسمـ لجأ إلى أحاديث رويت عف ابف عباس في مدحو 

ال لمأل كتابو  شيادة بأف البخاري رحمو اهلل ال يروي في كتابو مف كؿ ما ىب ودب ، وا 
ثـ إف البخاري رحمو اهلل تعالى لـ يقؿ !!  باألحاديث المكذوبة في فضؿ معاوية رحمة اهلل عميو 

نما قاؿ  في حيف  (باب ذكر معاوية  )مناقب معاوية عمى خالؼ ما قالو في ىذا الكتاب كمو ، وا 
أف لـ يتردد في رواية األحاديث الكثيرة في فضائؿ آؿ البيت رحمة اهلل عمييـ أجمعيف ، وقولو 
فضائؿ عمي رضي اهلل عنو ، وفضائؿ الحسف والحسيف رضي اهلل عنيما ، وفضائؿ فاطمة 

رضي اهلل عنيا ، وفضؿ أىؿ بيت النبي رضي اهلل عنيـ ، وىذا كمو بإزاء قولو باب ذكر معاوية 
ولو كاف ىذا األمر !! ، وبعد ىذا يأتي مف يصؼ البخاري بالنصب واالنحراؼ عف أىؿ البيت 

صحيحًا أو فيو نسبة مف الصحة لكاف األمر معكوسًا ، ولكف يأبى اهلل إال أف ُيظير كذب 
. الكاذبيف ، وافتراء المعتديف 

وىذا أيضًا يبيف مدى أمانة ووثاقة ىؤالء القوـ ، ومدى التزاميـ باألمانة العممية ، ومدى 
عرضيـ فقط األمور عرضًا عمى ما ىي عميو دوف كذب أو بيتاف ، ولعؿ ىذا أمرًا عسيرًا عمى 

!!! مف نخر التعصب واليوى فيو حتى أىمكو 

الخاتمة  

:  وفي نياية بحثي خمصت إلى ما يمي 
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أف الشيعة القدماء والمعاصريف ال اعتناء ليـ بعمـ الحديث ، وال مشاركات ليـ فيو  – 1
ألنو مف عمـو العامة بحسب زعميـ، وليذا فإف انتقاداتيـ ال قيمة ليا عممية ألنيا لـ تبنى عمى 

. أسس عممية 

إف الشيعة المعاصريف حاولوا االستكثار مف االنتقادات فاستكثروا ابتداًء مف  – 2
العناويف فقد تعرضت لذكر أسماء الكتب التي انتقدت الصحيحيف وأف بعضيا نسخ طبؽ األصؿ 

. مف كتب سابقة ، ثـ إنيـ في التفاصيؿ اىتبموا كؿ نقد ولفقوه مع نقداتيـ 

: إف انتقادات الشيعة في ىذا الزمف قد كثرت ألسباب منيا  – 3

سيولة النشر وبخاصة مف خالؿ النشر اإللكتروني عف طريؽ األنترنت ، إذ كؿ مف – أ 
. أراد أف يضع نقدًا ينشره مف خالؿ األنترنت 

ذوباف كثير مف تحفظاتيـ التي كانوا يراعونيا ، نظرًا ألف ىذا الزمف زمف الظيور – ب 
. وانتياء التقية 

يالحظ خمط ىذه االنتقادات بكثير مف األكاذيب واالفتراءات ، وتحميؿ النصوص  – 4
ما ال تحتمؿ وىذا دأب القـو في كؿ ما يتناولونو مف أمور متعمقة بالحديث أو غيره إف اقترف 

بأىؿ السنة  

إف المحرؾ األساسي ليذه االنتقادات ىو اليوى والتعصب ، ألف جؿ ما انتقدوه إما  – 5
لو تعمؽ بعمي رضي اهلل عنو واألئمة ، أو بآؿ البيت ، أو بالعصمة والوالية ، بؿ لقد رأيت 

. بعضيـ يدخؿ ىذه األمور في كؿ نقد ، مما ُيظير منطمقاتيـ في النقد 

إف كؿ االنتقادات إما شكمية  ، بؿ وكثيرًا مف ىذه االنتقادات اعتمدت عمى  – 6
نصوص مكذوبة أو ضعيفة جدًا ، أو انتقادات في المضموف انتقدىا غيرىـ وتـ الرد عمييـ ، 

. لكنيـ أوردوا النقد وأىمموا الرد 

لقد توخيت االختصار قدر اإلمكاف حتى أدى ىذا إلى اإلخالؿ ، ولعمي أستدرؾ  – 7
ذلؾ  


	انتقادات الشيعة المعاصرين للصحيحين وقيمتها العلمية
	مقدمة
	تمهيد : الحديث وكتبه عند الشيعة الإمامية
	المبحث الأول: طبيعة انتقادات الشيعة المعاصرين للصحيحين ، ومنشؤها ، وأهدافيا ودوافعها
	المبحث الثاني :نقد السند لدى نقاد الصحيحين
	المبحث الثالث: نقد الشيعة المعاصرين لمتون الأحاديث
	الخاتمة


